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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A presente programación didáctica está ideada para levarse a cabo no curso 2020-2021 no IES A Sangriña. 

No presente curso haberá tres liñas en 1º ESO con sección bilingüe  e reforzo, catro en 2º de ESO, tamén 

con sección bilingüe e reforzo. En 3º da ESO haberá tres grupos de Matemáticas Académicas e un de 

Matemáticas Aplicadas. En 4º da ESO haberá tres grupos de Matemáticas Académicas e un de Matemáticas 

Aplicadas. 

Con respecto aos Bacharelatos, neste curso haberá en diurno dous grupos de 1º Bacharelato na modalidade 

de Ciencias, e un na modalidade de humanidades e Ciencias Sociais En 2º Bacharelato haberá dos grupos 

na modalidade de  Ciencias, dous na modalidade de humanidades e Ciencias Sociais e un grupo de Métodos 

estatísticos e numéricos. En nocturno haberá un grupo de 1º Bacharelato na modalidade de Ciencias.  

Un dos propósitos das matemáticas é a de proporcionar ferramentas para coñecer, analizar e explicar a 

realidade e predicir o seu comportamento. 

Son os problemas da realidade os que constitúen o punto de partida e a meta das matemáticas , non 

esquecendo a súa vertente integradora e orientada á aplicación dos saberes adquiridos, nin a lóxica, nin o 

razoamento pois sempre están presentes nas aplicacións. 

Debe prevalecer o enfoque comprensivo fronte a outros, o que condiciona a selección de contidos, a 

profundidade coa que deben estudarse e a metodoloxía para introducilos. 

A habilidade para utilizar os números e as súas operacións, a simboloxía matemática e as súas diferentes 

linguaxes de expresión, así como as formas de argumentar e razoar asociadas a elas, relacionaranse nesta 

etapa cos aspectos cuantitativos e espaciais da realidade para a resolución de problemas relacionados coa 

vida real e o mundo laboral, sen esquecer os aspectos relacionados con outras disciplinas que debe servir de 

soporte. 

MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS E MATERIAS QUE IMPARTE CADA UN: 

 

Alberto González Lamas 

- Matemáticas reforzo 2º ESO AB 

- Matemáticas  bilingüe 2º ESO CD 

- Matemáticas académicas 3º ESO A 

- Matemáticas aplicadas 3º ESO CD 

Mª Carmen López Fernández (Xefa de estudos do 

nocturno- Xefa de Departamento) 
- Matemáticas bilingüe 1º ESO A 

Paula Orta Isasi 

- Matemáticas nb 1º ESO AB 

- Matemáticas  1º ESO C 

- Matemáticas aplicadas 4º ESO C 

 

Edita Astrar Martínez 

- Matemáticas reforzo 1º ESO A 

-  Matemáticas nb 2ºESO AB 

- Matemáticas académicas 3º ESO CD 
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- Matemáticas académicas 4º ESO BC desdobre 

 

Luis Núñez Arias 

- Matemáticas I 1º BAC A 

- Matemáticas I 1º BAC B 

- Matemáticas aplicadas CCSSII 2º BAC D 

- Métodos estatísticos e numéricos 2º BACH 

Francisco José Vergara Leonardo 

 

- Matemátcas I 1º BACH Nocturno 

- Matemáticas Aplicadas ás CCSS  1º BACH 

- Matemáticas Aplicadas ás CCSS II 2º BACH C 

Mª Nieves Lomba Martínez 

- Matemáticas  académicas 3º ESO B 

- Matemáticas académicas 4º ESO A 

- Matemáticas académicas 4º ESO BC desdobre 

- Matemáticas II 2º BACH A 

  

  

Laura Martínez Fernández 

- Matemáticas bilingüe 2º ESO B 

- Matemáticas non bilingüe 2º ESO CD 

- Matemáticas II 2º BACH B 

 

 

2.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

No Instituto de A Guarda temos  1 grupo de reforzo en 1º da ESO e un de 2º. 

 

A atención á diversidade, procurará detectar as distintas necesidades educativas ou distintas velocidades de 

aprendizaxe para deseñar actividades de reforzo ou de ampliación, de xeito que se asegure un nivel  mínimo 

a todo o alumnado ó final do curso, e dando oportunidade ós alumnos máis avantaxados a profundar na 

materia. 

 

En tódolos niveis estará presente a atención á diversidade desde o punto de vista metodolóxico a través das 

seguintes accións: 

 

  

Detectar os coñecementos previos do alumno antes de empezar un tema para detectar que alumnos 

requiren actividades compensatorias nas que desempeñará un papel importante o traballo en 

situacións concretas. 

 

Procurar que os contidos matemáticos novos que se ensinan conecten cos coñecementos previos e 

sexan axeitados ó seu nivel cognitivo. 

  

Intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa suficiente para unha mínima aplicación 



e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 

 

Utilización do software matemático dispoñible ( Geogebra,Cabri 3d,  unidades didácticas Descartes, 

unidades do servidor Abalar…) para facilitar ós alumnos a comprensión de conceptos analíticos e 

xeométricos. 

 

 

 

3.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

En cada tema, por medio de exercicios trataranse os distintos temas de educación en valores: educación para 

a paz, para a saúde, educación ambiental, respecto a pluralidade, igualdade de sexo, educación vial. 

 

Dentro da programación de cada curso están expostos dun xeito máis pormenorizado. 

 

 

4.- ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A través da materia e tendo en conta o plan de convivencia do centro intentarase: 

 

. Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia 

escolar que permita unha mellor relación ensinanza-aprendizaxe. 

 

. Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de maneira pacífica. 

 

. Establecer normas de funcionamento e organización das clases da materia, da aula multimedia, da 

aula de informática ou de calquera espazo que se utilice para impartir a materia. 

 

.Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do diálogo e a mediación. 

 

.Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a integración de todos os alumnos/as 

no centro. 

 

.Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

 

5.- CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

 

Ao longo de todo o curso traballarase: 

 

- Lectura comprensiva da introdución coa que conta o libro para cada un dos temas en 1º e 2º de 

ESO. 
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- Unha lectura comprensiva dos problemas de cada un dos temas. 

- Que o alumnado sexa capaz de extraer información dun problema dado. 

- Expresar  ideas e conclusións con claridade. 

 

 

6.- CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS AO PROXECTO LINGÜÍSTICO. 

 

As actuacións que se levarán a cabo desde a área de matemáticas para desenvolver o proxecto lingüístico 

serán as seguintes: 

 

.Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da materia. En 1º e 2º 

da ESO temos sección bilingüe (Inglés-Castelán). Nas seccións non bilingües a lingua establecida é 

o castelán en tódolos cursos salvo as matemáticas aplicadas ás CCSS de 2º BACH, que se impartirá 

en galego. 

 

. Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso lingüístico 

educativo, para acadar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

 

. Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas poida 

seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten. 

 

 

 

7.- CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

 

• Uso de diferentes páxinas Web como Descartes, UNICOOS, etc, para fomentar unha aprendizaxe 

autónoma e interactiva. 

 

• Emprego da plataforma Moodle para proporcionar ós alumnos material didáctico ( exercicios resoltos, 

enlaces a aulas virtuais de matemáticas,…) 

 

• Emprego do correo electrónico para fomentar o diálogo co alumnado. 

• Uso do encerado dixital. 

 

 

 

 

8.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Materiais escritos: 

 

  O libro de texto obrigatorio en 1º , 2º( excepto os de bilingüe), 3º e 4º  de  ESO é o da Editorial Anaya. 



Empregándose, ademais do libro de texto, material complementario de atención á diversidade, reforzo e 

ampliación, editados pola propia editorial. Parte deses materiais veñen incluídos no cd que acompaña ó libro de 

texto do alumno, outra parte no do profesor e a maiores o seminario ten material escrito e fotocopiable que ou 

ben se lle entrega ó alumno ou se colga na aula virtual da páxina do instituto. 

 

         En bacharelato   empregaranse os materiais didácticos dos profesores ademais do material do proxecto MATEX 

( UNIVERSIDADE DE Cantabria), Marea Verde, VITUTOR, ........ 

 

 

O Departamento tamén ten unha colección de cadernos de exercicios de todos os niveis da ESO. 

 

 Materiais manipulables: 

 

 -Dominós 

 -Barallas 

 -Bingo 

-Tangram. 

-Pentominós. 

-Sistema monetario da Comunidade Europea. 

-Dados. 

-Cintas métricas. 

-Regletas. 

-Corpos xeométricos 

 

9.- PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN INICIAL ESO 

 

En tódolos cursos da ESO haberá unha avaliación inicial. 

 

A avaliación inicial na área de Matemáticas -na que se tomarán en consideración os datos relativos ao 

historial académico de cada alumno e, no seu caso, as suxestións efectuadas polo profesorado que decidiu 

a súa promoción  terá por obxecto establecer un diagnóstico sobre os seguintes aspectos: 

 

• Grado de dominio dos obxectivos e capacidades xerais; é dicir, o nivel de madurez acadado en relación 

cos obxectivos xerais   

 

• Grado de dominio dos contidos mínimos do curso anterior que se consideran imprescindibles para 

construír sobre eles as novas aprendizaxes . 

 

• Peculiaridades na forma de aprender de cada alumno (habilidades, estratexias e destrezas desenvolvidas; 

é dicir, manexo de procedementos). 

 

• Grado de integración social do alumno: consigo mesmo, cos seus compañeiros e cos profesores. 

file:///D:/Documentos%20Usuario/Documentos/AppData/Local/Usuario/Documents/programación/PROGRAMACIÓN2013-14/informacion%20pendentes%202012_13/LIBROS%20DIXITAIS%20DE%20BACHARELATO/IndiceBach.pdf
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Ademais do interese/esforzo de cada alumno, os profesores intentarán obter información relativa a estes tres 

ámbitos: 

 

• Apreciación sobre o dominio de obxectivos e contidos. 

 

• Apreciación sobre a calidade do traballo. 

 

• Apreciación sobre a integración social e a calidade das relacións: 

 

         - Consigo mesmo: nivel de autoestima, seguridade en si mesmo, autonomía persoal. 

 

         - Cos demais compañeiros: grado de aceptación polos compañeiros capacidade de tolerancia e respecto, 

calidade das achegas no traballo en grupo. 

 

         - Cos profesores: grado de confianza e respecto. 

 

Os profesores deberán ter en conta  , cando menos, os seguintes  indicadores para  a realización da sesión 

de avaliación  inicial na área de matemáticas. 

 

- Exposicións orais: fala en público sobre un tema preparado previamente, con/sen apoio 

documental. 

- Ordena loxicamente secuencias. 

- Recoñece o camiño que ha de seguirse para resolver un problema dado. 

- Formula hipóteses. 

- Identifica contradicións e incoherencias. 

- Deduce conclusións e consecuencias. 

- Infire principios xerais a partir de datos concretos. 

- Argumenta razoadamente. 

- Manifesta capacidade de auto avaliación 

- Comprende a información expresada en linguaxes non verbais. 

- Comprende a información almacenada en "soportes informáticos". 

- Mantén a atención (nas explicacións de clase, na realización de traballos persoais, etc.). 

- Contribúe activamente a que os seus compañeiros acaden un nivel de atención satisfactorio. 

- Planifica e programa adecuadamente o traballo. 

- Presenta os traballos con limpeza e claridade. 

- É coidadoso na toma de apuntes e na conservación dos materiais escolares de carácter persoal. 

 

Pódense incluír no seguinte desglose por bloques 

 



Hábitos de traballo individual 

1. Ritmo de traballo. 

2. Métodos de traballo. 

3. Autonomía no traballo. 

4. Motivación. 

5. Presentación de traballos. 

Relacións interpersonales 

1. Adaptación ao grupo. 

2. Actitude no grupo. 

3. Comunicación cos compañeiros. 

4. Relación cos profesores. 

Hábitos de conduta 

1. Imaxe externa. 

2. Puntualidade. 

3. Comportamento cívico-social. 

Comportamento persoal 

1. Autoestima. 

2. Capacidade crítica. 

3. Respecto ao outro. 

4. Tolerancia. 

5. Esforzo persoal. 

Rendemento escolar 

1. Procedementos de aprendizaxe preferentes. 

2. Nivel de competencia curricular. 

 

Para avaliar todo isto o profesor contará con tres instrumentos fundamentais: 

 

1. Reunión co profesor do curso anterior sempre que sexa posible. 

2. Exame de preguntas cortas sobre os contidos do curso anterior 

3. Responder a mano alzada a preguntas realizadas polo profesor. 
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Para realizar esta avaliación inicial utilizaranse as dous primeiras sesións do curso. 

 

 

10.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

Se os profesores de 1º , 2º , 3º e 4º  de ESO o consideran oportuno, unha vez coñecidos os alumnos, 

poderán prantexarlles a posibilidade da súa participación no Rallye Matemático, e/ou Kanguro matemático, e 

para os de 3º Matemáticas na Rai. A realización desta actividade dependerá do alumnado. 

 

Se os profesores o consideran axeitado poderá prantexarse ós alumnos de 2º de ESO a participación na 

Olimpiada Matemática. 

 

Para a preparación de ditos concursos, é probable que se necesiten facer sesións preparatorias fóra do 

horario lectivo dos alumnos. A petición dos permisos necesarios tramitarase a través da Dirección. 

 

 

 

 

11.- ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS NECESARIOS NOS CONTIDOS PROGRESIVOS 

 

De presentarse algún caso o Xefe de departamento fará unha proba adaptada ós contidos mínimos do curso 

inmediatamente anterior que será corrixida polo xefe de departamento e polo profesor ou profesores que dean 

clase na opción á que se pretende acceder. 

 

Se as notas fosen distintas, farase a media aritmética para decidir a acreditación. 

 

A puntuación mínima para acadar a acreditación será de 5. 

 

 

 

12.- ALUMNADO PARTICIPANTE EN INTERCAMBIOS 

 

Para  nota de avaliación farase a media, da nota que traian do lugar onde fixeron o intercambio, coa nota que 

acaden nos exames feitos no centro desde a súa incorporación. 

 

 

13.- MATERIAS PENDENTES 

 

 Debido ao carácter continuo dos contidos en matemáticas, o profesor que imparta clase ao alumno/a coa 

materia pendente fará un seguimento especial a dito alumno e se considérase que o alumno está acadando 

os obxectivos do curso no que se atopa quedará automaticamente aprobado na avaliación correspondente 



na materia pendente. Se a materia se superase deste xeito, a nota será dun 5 en cada avaliación. 

 

 O alumno/a que non supere a materia desta forma ou queira subir nota, terá dereito a un exame no mes 

de abril-maio que incluirá todos os contidos mínimos da materia pendente ou se é o caso da parte que lles 

quede por aprobar. 

 

 Os alumnos/as que non superen a materia en xuño terán una nova oportunidade en setembro. Neste caso 

terán que facer un exame que englobe todos os contidos mínimos do curso en cuestión. 

 

 O profesor que imparta clase ao alumnado coa materia pendente, porase en contacto, sempre que sexa 

posíbel, co profesor do ano anterior para a elaboración dos boletíns de exercicios e dos exames. 

  

 

 

 

14.- ALUMNADO REPETIDOR 

 

- Alumnado que repite pero que superou a materia o pasado curso 

 

O seu seguimento será o normal, posto que se considera que non necesita ningún reforzo extra. 

 

- Alumnado que repite, que suspendeu a materia o pasado curso e ten capacidade de aprobala 

 

O seu seguimento será normal, ofertándolle actividades de reforzo para aumentar a súa motivación. 

 

- Alumnado que repite, que suspendeu a materia o pasado curso e manifesta dificultades de 

aprendizaxe 

 

Neste caso, o alumno terá un apoio individualizado con reforzo específico no primeiro ciclo da ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

1º E 2º ESO BILINGÜE 
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En cada avaliación realizaranse un mínimo de dúas probas escritas  nas que se valorará a comprensión 

da materia, o nivel de autoconfianza e seguridade dos alumnos, a compresión e expresión escrita e a 

superación dos obxectivos do temario específico de matemáticas. 

  Tamén se poderá avaliar os alumnos mediante pequenas probas escritas duns poucos minutos, 

relacionadas cos contidos vistos ese día ou o día anterior, sen previo aviso. 

 A nota das probas escritas calcularase mediante a media aritmética das notas obtidas en cada proba. 

Esta nota representará o 70% da nota da avaliación. O traballo en clase e na casa,   e a actitude cara a 

materia impartida en inglés-castellano representará o 30% do total. 

A nota mínima para aprobar cada avaliación será un cinco. 

Os alumnos que suspendan unha avaliación deberán realizar unha proba escrita de recuperación. 

A nota final de curso reflectirá o traballo de todo o curso e obterase como a media aritmética das notas 

obtidas nas tres avaliacións, sempre que estean as tres avaliacións aprobadas. 

A nota mínima para aprobar será un cinco. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 30% ata o 100% se fose necesario. 

 No caso de que a clase permaneza en corentena ao final de curso, o alumno que teña algunha avaliación 

suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas a través da plataforma da aula virtual. 

A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que non consiga aprobar en xuño, deberá examinarse en setembro de toda a materia. Neste 

caso só se terá en conta a nota do exame. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible facer unha 

proba escrita en setembro, o alumnado coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala mediante a 

realización de tarefas na aula virtual. 

1º ESO 

 

Procedementos de avaliación: 

 

 

O profesor faralle aos seus alumnos unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos previos. 

Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios sinxelos na 

casa que tendrán que entregar a través da plataforma da aula virtual. 

En cada avaliación haberá, sempre que as circunstancias o permitan, unha proba escrita cada un ou dous 

temas. A data das probas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do 

profesor. En caso de ausencia por causas médicas ou confinamento, o alumno ou alumna poderá realizar a 

proba noutra data, e se fora necesario, poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual. 

Ademais dos clásicos exames, o profesor terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

 Cálculo mental: de vez en cando o profesor fará probas de cálculo mental nas que porá a proba a 

alumnos elixidos ao azar e irá valorando a súa evolución. 



 Observación directa: coa observación directa do día a día o profesor poderá avaliar a actitude de 

cada alumno de cara a materia, terase en conta a participación na clase e o gusto polo orden no 

caderno de traballo. 

 Resolución de exercicios no encerado: desta forma poderemos observar as estratexias que utilizan 

á hora de enfrontarse a un problema, así como a súa capacidade de chegar aos demais. 

 Revisión do traballo feito na casa: valorarase de forma positiva o tempo que o alumno dedica ao 

estudo da materia na súa casa e a realización das tarefas. 

 Traballos individuais e boletíns de exercicios: Antes de cada exame os alumnos realizarán boletíns 

de exercicios  que terán que entregar nunha data fixada na aula virtual, estes exercicios serán 

similares as preguntas das probas escritas. Tamén cando o profesor o estime mandará facer traballos 

máis lúdicos relacionados coa materia para intentar que o alumnado desfrute da materia de outro 

xeito. Estes traballos terán que ser entregados, tamén a través da plataforma da aula virtual, na data 

fixada e valorarase o esforzo, a presentación e por suposto tamén o contido. 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 

escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 

adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Para calcular este 80% da nota, farase a media aritmética de todos os exames realizados no trimestre, sempre 

e cando a nota de cada un deles sexa igual ou superior a tres. Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer 

un exame de recuperación de todo o contido dado no trimestre. 

O traballo diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% restante da nota 

global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

En xuño, a nota será a media aritmética das tres avaliacións sempre que en estas a nota sexa igual ou superior 

a tres. Se a media das tres avaliacións non chega ao 5, o alumno ou alumna terá dereito a un exame de 

recuperación, no que só terá que facer as avaliacións suspensas. Este exame de recuperación suporá o 80% 

da nota, o 20% restante será o acadado polo alumno ao longo do curso. No caso de que a clase permaneza 

en corentena ao final de curso, o alumno que teña algunha avaliación suspensa poderá recuperala mediante 

tarefas realizadas a través da plataforma da aula virtual. 

A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que non consiga aprobar en xuño, deberá examinarse en setembro de toda a materia. Neste 

caso só se terá en conta a nota do exame, e a nota de setembro será o truncamento da nota obtida na proba 

escrita. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible facer unha proba escrita en setembro, o alumnado 

coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala mediante a realización de tarefas na aula virtual. 
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 1º ESO E 2º ESO REFORZO 

 

Procedementos de avaliación: 

 

O profesor faralle aos seus alumnos unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos previos. 

Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios sinxelos no 

encerado de maneira individual. De ser necesario, pode realizarse unha proba escrita para obter información 

máis precisa. 

En cada avaliación haberá unha proba escrita cada un ou dous temas. A data das probas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de ausencia por causas 

médicas ou confinamento, o alumno ou alumna poderá realizar a proba noutra data, e se fora necesario, 

poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual. 

 Ademais das clásicas probas escritas, o profesor terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Cálculo mental: de vez en cando o profesor fará probas de cálculo mental nas que poñerá a proba 

a alumnos elixidos ao azar e irá valorando a súa evolución. 

• Observación directa: coa observación directa do día a día o profesor poderá avaliar a actitude, o 

gusto e o esforzo de cada alumno cara á materia. Terase en conta a participación na clase, a orde no 

caderno de traballo e a realización de pequenas probas escritas duns poucos minutos. 

• Resolución de exercicios no encerado: desta forma poderemos observar as estratexias que utilizan 

á hora de enfrontarse a un problema, así como a súa capacidade de chegar aos demais. 

• Revisión do traballo feito na casa: valorarase de forma positiva o tempo que o alumno adica ó 

estudo da materia na súa casa e á realización das tarefas. 

• Traballos en grupo, no caso de ser posíbel: utilizaremos algunhas sesións para a resolución de 

problemas en pequenos grupos, observando a capacidade que teñen, non só para resolver o 

problema, senón tamén para cooperar e chegar canto antes a dita resolución. 

• Traballos individuais e boletíns de exercicios: antes de cada proba escrita poderánselle entregar 

ós alumnos boletíns de exercicios que terán que entregar nunha data fixada, sendo estes exercicios 

similares ás preguntas das probas escritas. Cando o profesor o estime mandará facer traballos máis 

lúdicos relacionados coa materia para intentar que o alumnado goce da materia de outro xeito. Estes 

traballos terán que ser entregados na data fixada e valorarase o esforzo, a presentación e por suposto 

tamén o contido. 

 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

A suma das dúas notas seguintes determinará a cualificación de cada unha das tres avaliacións parciais: 

• Probas escritas: terán carácter individual e suporán o 70% da nota global. Nelas valoraranse a 

expresión escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os 

coñecementos adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. Para calcular este 70% da 



nota, farase a media ponderada de tódalas probas realizadas no trimestre, sempre e cando a nota de 

cada unha delas sexa igual ou superior a tres. 

• Traballo diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia: representará o 30% 

restante da nota global. 

Para ter unha avaliación aprobada deben cumprirse as dúas condicións seguintes: 

1. A nota de cada unha das probas escritas de cada avaliación será igual ou superior a tres. 

2. A media aritmética das probas escritas de cada avaliación debe ser igual ou superior a 5. 

De non se cumpriren, o alumno deberá facer unha proba escrita de recuperación de todo o contido dado no 

trimestre, na cal só se poderá recuperar as probas escritas levadas a cabo no mesmo (70% da nota), sendo 

o restante 30% o que se obtivo durante o trimestre. 

 

En xuño poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria de xuño sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética das 

mesmas é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de recuperación 

no que só terá que facer as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación suporá o 70% da nota, 

sendo o 30% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez obtidos aqueles resultados, 

calcularase a nota da avaliación ordinaria de xuño a partir da media aritmética das notas finais das 

tres avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se cumpra o establecido no caso 

anterior número un. 

 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 30% ata o 100% se fose necesario. 

En xuño, a nota será a media aritmética das tres avaliacións sempre que en estas a nota sexa igual ou superior 

a tres. Se a media das tres avaliacións non chega ao 5, o alumno ou alumna terá dereito a un exame de 

recuperación, no que só terá que facer as avaliacións suspensas. Este exame de recuperación suporá o 70% 

da nota, o 30% restante será o acadado polo alumno ao longo do curso. No caso de que a clase permaneza 

en corentena ao final de curso, o alumno que teña algunha avaliación suspensa poderá recuperala mediante 

tarefas realizadas a través da plataforma da aula virtual. 

A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que non consiga aprobar en xuño, deberá examinarse en setembro de toda a materia. Neste 

caso só terase en conta a nota do exame, e a nota de setembro será o truncamento da nota obtida na proba 

escrita. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible facer unha proba escrita en setembro, o alumnado 

coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala mediante a realización de tarefas na aula virtual. 

 

 

 

2º ESO 

 

Procedementos de avaliación: 
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O profesor faralle aos seus alumnos unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos previos. 

Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios sinxelos no 

encerado de maneira individual. De ser necesario, pode realizarse unha proba escrita para obter información 

máis precisa. 

En cada avaliación haberá unha proba escrita cada un ou dous temas. A data das probas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de ausencia por causas 

médicas ou confinamento, o alumno ou alumna poderá realizar a proba noutra data, e se fora necesario, 

poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual. 

 Ademais das clásicas probas escritas, o profesor terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Cálculo mental: de vez en cando o profesor fará probas de cálculo mental nas que poñerá a proba 

a alumnos elixidos ao azar e irá valorando a súa evolución. 

• Observación directa: coa observación directa do día a día o profesor poderá avaliar a actitude, o 

gusto e o esforzo de cada alumno cara á materia. Terase en conta a participación na clase, a orde no 

caderno de traballo e a realización de pequenas probas escritas duns poucos minutos. 

• Resolución de exercicios no encerado: desta forma poderemos observar as estratexias que utilizan 

á hora de enfrontarse a un problema, así como a súa capacidade de chegar aos demais. 

• Revisión do traballo feito na casa: valorarase de forma positiva o tempo que o alumno adica ó 

estudo da materia na súa casa e á realización das tarefas. 

• Traballos en grupo no caso de ser posíbel: utilizaremos algunhas sesións para a resolución de 

problemas en pequenos grupos, observando a capacidade que teñen, non só para resolver o 

problema, senón tamén para cooperar e chegar canto antes a dita resolución. 

• Traballos individuais e boletíns de exercicios: antes de cada proba escrita poderánselle entregar 

ós alumnos boletíns de exercicios que terán que entregar nunha data fixada, sendo estes exercicios 

similares ás preguntas das probas escritas. Cando o profesor o estime mandará facer traballos máis 

lúdicos relacionados coa materia para intentar que o alumnado goce da materia de outro xeito. Estes 

traballos terán que ser entregados na data fixada e valorarase o esforzo, a presentación e por suposto 

tamén o contido. 

 

 

Criterios de cualificación: 

 

A suma das dúas notas seguintes determinará a cualificación de cada unha das tres avaliacións parciais: 

• Probas escritas: terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Nelas valoraranse a 

expresión escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os 

coñecementos adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. Para calcular este 80% da 

nota, farase a media ponderada de tódalas probas realizadas no trimestre, sempre e cando a nota de 

cada unha delas sexa igual ou superior a tres. 

• Traballo diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia: representará o 20% 

restante da nota global. 

Para ter unha avaliación aprobada deben cumprirse as dúas condicións seguintes: 



1. A nota de cada unha das probas escritas de cada avaliación será igual ou superior a tres. 

2. A media das probas escritas de cada avaliación debe ser igual ou superior a 5. 

De non se cumpriren, o alumno deberá facer unha proba escrita de recuperación de todo o contido dado no 

trimestre, na cal só se poderá recuperar as probas escritas levadas a cabo no mesmo (80% da nota), sendo 

o restante 20% o que se obtivo durante o trimestre. 

 

En xuño poderanse dar dous casos: 

1. A alumna ou alumno ten unha nota igual ou superior a tres en cada unha das avaliacións e a media 

aritmética das tres anteriores é igual a cinco ou superior. Nese caso a materia queda aprobada na 

avaliación ordinaria de xuño sendo a nota a media aritmética obtida das tres avaliacións anteriores. 

2. A alumna ou alumno ten unha nota inferior a tres nalgunha das avaliacións ou a media aritmética das 

tres anteriores é inferior a cinco. Nese caso o alumnado terá dereito a unha proba escrita de 

recuperación no que só terá que recuperar as avaliacións suspensas. Dita proba de recuperación 

suporá o 80% da nota, sendo o 20% restante o acadado polo alumno ó longo do curso. Unha vez 

obtidos aqueles resultados, calcularase a nota da avaliación ordinaria de xuño a partir da media 

aritmética das notas finais das tres avaliacións previas, quedando a materia aprobada sempre que se 

cumpra o establecido no caso anterior número un. 

 

Finalmente, o alumnado que non consiga aprobar na avaliación ordinaria de xuño deberá examinarse en 

setembro de toda a materia. Neste caso só se terá en conta a nota de dita proba. A nota de setembro será o 

truncamento da nota obtida naquela proba escrita. 

 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

 No caso de que a clase permaneza en corentena ao final de curso, o alumno que teña algunha avaliación 

suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas a través da plataforma da aula virtual. 

A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que non consiga aprobar en xuño, deberá examinarse en setembro de toda a materia. Neste 

caso só se terá en conta a nota do exame. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible facer unha 

proba escrita en setembro, o alumnado coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala mediante a 

realización de tarefas na aula virtual. 

 

 

 

 

 

3º ESO 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

Procedementos de avaliación 

O profesor faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos. 

En cada unha das tres avaliacións, haberá un mínimo de dúas probas escritas. As datas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de ausencia por causas 

médicas ou confinamento, o alumno ou alumna poderá realizar a proba noutra data, e se fora necesario, 

poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual. 

 

Tamén se poderá avaliar os alumnos mediante pequenas probas escritas duns poucos minutos, 

relacionadas cos contidos vistos ese día ou o día anterior, sen previo aviso. 

Nalgúns temas o profesor poderá entregar aos alumnos un boletín de exercicios para que traballen na súa 

casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data establecida. 

 

Criterios de cualificación 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 

escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 

adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas escritas, 

farase a media ponderada segundo o peso de cada exame. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e  a actitude cara a materia representará o 20% restante 

da nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

A nota final de xuño será a media das tres avaliacións no caso de ter ditas avaliacións con nota igual ou 

superior a catro. Para os alumnos que non superen a materia  haberá un exame final en xuño de toda a 

materia. 

O alumnado que en xuño non consiga aprobar deberá examinarse en setembro de toda a materia. A súa 

nota será o truncamento da nota obtida na proba escrita. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de xeito 

proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

No caso de que a clase permaneza en corentena ao final de curso, o alumno que teña algunha avaliación 

suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas a través da plataforma da aula virtual. 

A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que non consiga aprobar en xuño, deberá examinarse en setembro de toda a materia. Neste 

caso só se terá en conta a nota do exame. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible facer unha 

proba escrita en setembro, o alumnado coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala mediante a 

realización de tarefas na aula virtual. 



 

3º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

Procedementos de avaliación 

A profesora faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos.  Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios 

sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula virtual.   

En cada unha das tres avaliacións haberá, sempre que as circunstancias o permitan, un mínimo de dúas 

probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo da 

profesora. En caso de ausencia por razóns de enfermidade ou confinamento, o alumno ou alumna poderá 

realizar a proba noutra data, e se fora necesario, poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual.. 

Ademais dos clásicos exames, a profesora terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Actitude do alumno/a na clase: interese, esforzo no traballo, responsabilidade e autocorrección. 

• Grao de participación nas tarefas. 

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas formulados. 

• Hábitos de traballo e presentación de resultados. 

• Correcto uso da linguaxe matemática. 

 

Criterios de cualificación 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 

escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 

adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas escritas, 

farase a media ponderada entre eles, sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou superior a tres. 

Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer un exame de recuperación de todo o contido dado no trimestre. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% 

restante da nota global. 

 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

    Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 
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    A nota final de xuño será a media das tres avaliacións, sempre que en ditas avaliacións teñan nota igual ou 

superior a catro. Para os alumnos que non superen a materia coa nota media das tres avaliacións haberá un 

exame final en xuño da parte que teñan suspensa. Este exame de recuperación suporá o 80% da nota, o 20% 

restante será o acadado polo alumno ao longo do curso. No caso de que a clase permaneza en corentena ao 

final de curso, o alumno que teña algunha avaliación suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas 

a través da plataforma da aula virtual. 

     A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que en xuño non consiga aprobar deberá examinarse en setembro de toda a materia. A súa 

nota será o truncamento da nota obtida na proba escrita. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible 

facer unha proba escrita en setembro, o alumnado coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala 

mediante a realización de tarefas na aula virtual. 

 

 

4º ESO 

 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

Procedementos de avaliación 

  A profesora faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos.  Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios 

sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula virtual.   

En cada unha das tres avaliacións haberá, sempre que as circunstancias o permitan, un mínimo de dúas 

probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo da 

profesora. En caso de ausencia, o alumno ou alumna poderá realizar a proba noutra data, e se fora necesario, 

poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual.. 

Por cada tema a profesora entregará aos alumnos, a través da aula virtual, un boletín de exercicios para 

que traballen na súa casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data 

establecida. As preguntas das probas escritas basearanse nos exercicios destes boletíns. 

Ademais dos clásicos exames, a profesora terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Actitude do alumno/a na clase: interese, esforzo no traballo, responsabilidade e autocorrección. 

• Grao de participación nas tarefas. 

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas formulados. 

• Hábitos de traballo e presentación de resultados. 

Correcto uso da linguaxe matemática. 

 

Criterios de cualificación 



 Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 

escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 

adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas escritas, 

farase a media aritmética entre eles, sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou superior a tres. 

Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer un exame de recuperación de todo o contido dado no trimestre. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% 

restante da nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

    Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

    A nota final de xuño será a media das tres avaliacións, sempre que en ditas avaliacións teñan nota igual ou 

superior a catro. Para os alumnos que non superen a materia coa nota media das tres avaliacións haberá un 

exame final en xuño da parte que teñan suspensa. Este exame de recuperación suporá o 80% da nota, o 20% 

restante será o acadado polo alumno ao longo do curso. No caso de que a clase permaneza en corentena ao 

final de curso, o alumno que teña algunha avaliación suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas 

a través da plataforma da aula virtual. 

     A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que en xuño non consiga aprobar deberá examinarse en setembro de toda a materia. A súa 

nota será o truncamento da nota obtida na proba escrita. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible 

facer unha proba escrita en setembro, o alumnado coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala 

mediante a realización de tarefas na aula virtual. 

 

4º ESO 

 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

Procedementos de avaliación 

 

O profesor/a faralle aos seus alumnos/as unha proba inicial para determinar o seu nivel de coñecementos 

previos.  Dita proba constará de preguntas de carácter xeral ao gran grupo e da realización de exercicios 

sinxelos na casa que terán que entregar a través da plataforma da aula virtual.   

En cada unha das tres avaliacións haberá, sempre que as circunstancias o permitan, un mínimo de dúas 

probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo da 



Programación Matemáticas 2020-2021 

23 

profesora. En caso de ausencia por causas médicas ou confinamento, o alumno ou alumna poderá realizar a 

proba noutra data, e se fora necesario, poderá realizar a proba a través da plataforma da aula virtual. 

Por cada tema a profesora entregará aos alumnos, a través da aula virtual, un boletín de exercicios para 

que traballen na súa casa. Dito boletín terá que ser entregado debidamente cumprimentado e na data 

establecida. As preguntas das probas escritas basearanse nos exercicios destes boletíns. 

Ademais dos clásicos exames, a profesora terá en conta os seguintes procedementos de avaliación: 

• Actitude do alumno/a na clase: interese, esforzo no traballo, responsabilidade e autocorrección. 

• Grao de participación nas tarefas. 

• A tenacidade na busca de solucións aos problemas formulados. 

• Hábitos de traballo e presentación de resultados. 

• Correcto uso da linguaxe matemática. 

 

Criterios de cualificación 

Os exames escritos terán carácter individual e suporán o 80% da nota global. Neles valorarase a expresión 

escrita, a comprensión dos conceptos, a realización dos procedementos ensinados, os coñecementos 

adquiridos e a súa aplicación na resolución de problemas. 

Se nunha mesma avaliación se realizan varios exames escritos, para o cálculo da nota das probas escritas, 

farase a media aritmética entre eles, sempre e cando a nota de cada un deles sexa igual ou superior a tres. 

Noutro caso o alumno ou alumna deberá facer un exame de recuperación de todo o contido dado no trimestre. 

O traballo persoal diario realizado na aula e na casa e a actitude cara a materia representará o 20% 

restante da nota global. 

A suma das dúas notas determinará a cualificación da materia en cada avaliación. 

    Para ter a avaliación aprobada a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Na recuperación só se poden recuperar as probas escritas, o 80% da nota, o restante 20% será o obtido 

durante o trimestre. 

No caso de que a clase teña que facer corentena, a porcentaxe do traballo feito na casa aumentará de 

xeito proporcional ao tempo que os alumnos permanezan na casa, dende o 20% ata o 100% se fose necesario. 

    A nota final de xuño será a media das tres avaliacións, sempre que en ditas avaliacións teñan nota igual ou 

superior a catro. Para os alumnos que non superen a materia coa nota media das tres avaliacións haberá un 

exame final en xuño da parte que teñan suspensa. Este exame de recuperación suporá o 80% da nota, o 20% 

restante será o acadado polo alumno ao longo do curso. No caso de que a clase permaneza en corentena ao 

final de curso, o alumno que teña algunha avaliación suspensa poderá recuperala mediante tarefas realizadas 

a través da plataforma da aula virtual. 

     A materia quedará aprobada en xuño sempre que a nota sexa igual ou superior a 5. 

O alumnado que en xuño non consiga aprobar deberá examinarse en setembro de toda a materia. A súa 

nota será o truncamento da nota obtida na proba escrita. Do mesmo xeito que en xuño, se non fose posible 



facer unha proba escrita en setembro, o alumnado coa materia suspensa terá a posibilidade de recuperala 

mediante a realización de tarefas na aula virtual. 

 

 

 

1º BACHARELATO CIENTÍFICO DIURNO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións durante as horas de clase. 

- Entrega , presencial ou virtual, de tarefas para a casa. 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia . 

- Exames. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Faranse, como máximo, dous exames sobre contidos conceptuais e procedimentais, para os que os alumnos 

serán avisados como mínimo cunha semana de antelación. 

Se só se fai un exame na avaliación, ése será o exame de avaliación e puntúa o 100%. 

Se se fan dous exames , o 1º exame supoñerá o 30% da nota e o 2º exame ( exame de avaliación ) o 70%. 

En tódolos exames poderá entrar toda a materia acumulada, durante todo o curso, ata ese momento. 

A maiores, a resolución de exercicios e cuestións no encerado e durante as horas de clase, a realización e 

entrega ( presencial ou virtual ) das tarefas para casa, e a resposta diaria individual a cuestións da materia, 

poderán supoñer, un plus de 1.5 puntos como máximo sobre a nota dos exames. 

Se un alumno copia, non terá dereito a repeti-lo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e incurrirá 

nunha falta leve. Se suspende a avaliación, só terá dereito á recuperación. 

Se un alumno falta ó exame de avaliación por motivos relacionados co Covid ou  por motivos alleos ó 

Covid pero xustificados oficialmente, fará o exame cando se incorpore. No caso de non ser posíbel 

realizalo antes da avaliación, non se poñerá  nota no boletín. Se non xustifica debidamente a súa ausencia, 

só terá dereito ó exame de recuperación. 

Se un alumno falta ó 1º exame por motivos alleos ó Covid, para ter dereito á un novo exame antes do exame 

de avaliación, deberá achegar ,o día que se incorpore, a xustificación oficial axeitada ó motivo da súa ausencia. 

De ser así, fará o exame a semana seguinte. Noutro caso só terá dereito ó exame de avaliación e, de se-lo 

caso, á correspondente recuperación. 

A recuperación da 1ª e 2ª avaliación farase á semana seguinte da incorporación dos alumnos despois da 

entrega de notas. Na 3ª avaliación só haberá un exame e , arredor de 15 días antes do fin das clases, un 

exame de recuperación. 
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Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación será a media 

das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se esa media é menor que 5, contaráse 

como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final ordinaria. 

A última semana de clase haberá un exame de contidos mínimos de toda a materia impartida ( exame de 

suficiencia ) para aqueles alumnos que, cos exames e recuperacións ordinarias, non conseguiran supera-la 

materia. A nota máxima deste exame será de 5. 

Non hai exames para subir nota. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación non 

sexa inferior a 3.5 puntos. 

Se ó facer a media nas condicións anteriores non da unha nota de 5 ou superior, o alumno deberá ir ó exame 

final de mínimos. Neste caso a nota será , como máximo, de 5. 

 

 

CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ( SETEMBRO) , 

Será a que obteña no exame correspondente, no que deberá examinarse de toda a materia. 

 

 

 

 

 

 

 

1º BACHARELATO CCSS DIURNO  

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións durante as horas de clase. 

- Entrega , presencial ou virtual, de tarefas para a casa. 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia . 

- Exames. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 



Faranse, como máximo, dous exames sobre contidos conceptuais e procedimentais, para os que os alumnos 

serán avisados como mínimo cunha semana de antelación. 

Se só se fai un exame na avaliación, ése será o exame de avaliación e puntúa o 100%. 

Se se fan dous exames , o 1º exame supoñerá o 30% da nota e o 2º exame ( exame de avaliación ) o 70%. 

En tódolos exames poderá entrar toda a materia acumulada, durante todo o curso, ata ese momento. 

A maiores, a resolución de exercicios e cuestións no encerado e durante as horas de clase, a realización e 

entrega ( presencial ou virtual ) das tarefas para casa, e a resposta diaria individual a cuestións da materia, 

poderán supoñer, un plus de 1.5 puntos como máximo sobre a nota dos exames. 

Se un alumno copia, non terá dereito a repeti-lo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e incurrirá 

nunha falta leve. Se suspende a avaliación, só terá dereito á recuperación. 

Se un alumno falta ó exame de avaliación por motivos relacionados co Covid ou  por motivos alleos ó 

Covid pero xustificados oficialmente, fará o exame cando se incorpore. No caso de non ser posíbel 

realizalo antes da avaliación, non se poñerá  nota no boletín. Se non xustifica debidamente a súa ausencia, 

só terá dereito ó exame de recuperación. 

Se un alumno falta ó 1º exame por motivos alleos ó Covid, para ter dereito á un novo exame antes do exame 

de avaliación, deberá achegar ,o día que se incorpore, a xustificación oficial axeitada ó motivo da súa ausencia. 

De ser así, fará o exame a semana seguinte. Noutro caso só terá dereito ó exame de avaliación e, de se-lo 

caso, á correspondente recuperación. 

A recuperación da 1ª e 2ª avaliación farase á semana seguinte da incorporación dos alumnos despois da 

entrega de notas. Na 3ª avaliación só haberá un exame e , arredor de 15 días antes do fin das clases, un 

exame de recuperación. 

Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación será a media 

das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se esa media é menor que 5, contaráse 

como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final ordinaria. 

A última semana de clase haberá un exame de contidos mínimos de toda a materia impartida ( exame de 

suficiencia ) para aqueles alumnos que, cos exames e recuperacións ordinarias, non conseguiran supera-la 

materia. A nota máxima deste exame será de 5. 

Non hai exames para subir nota. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación non 

sexa inferior a 3.5 puntos. 

Se ó facer a media nas condicións anteriores non da unha nota de 5 ou superior, o alumno deberá ir ó exame 

final de mínimos. Neste caso a nota será , como máximo, de 5. 
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CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ( SETEMBRO) , 

Será a que obteña no exame correspondente, no que deberá examinarse de toda a materia. 

 

 

 

2º BACHARELATO CIENTÍFICO  E CCSS DIURNO 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións durante as horas de clase. 

- Entrega , presencial ou virtual, de tarefas para a casa. 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia . 

- Exames. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Faranse, como máximo, dous exames sobre contidos conceptuais e procedimentais, para os que os alumnos 

serán avisados como mínimo cunha semana de antelación. 

En tódolos exames de avaliación poderá entrar toda a materia acumulada , durante o curso, ata ese 

momento. 

Se só se fai un exame na avaliación, ése será o exame de avaliación e puntúa o 100%. 

Se se fan dous exames , o 1º exame supoñerá o 30% da nota e o 2º exame ( exame de avaliación ) o 70%. 

A maiores, a resolución de exercicios e cuestións no encerado e durante as horas de clase, a realización e 

entrega ( presencial ou virtual ) das tarefas para casa, e a resposta diaria individual a cuestións da materia, 

poderán supoñer, un plus de 1.5 puntos como máximo sobre a nota dos exames. 

Se un alumno copia, non terá dereito a repeti-lo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e incurrirá 

nunha falta leve. Se suspende a avaliación, só terá dereito á recuperación. 

Se un alumno falta ó exame de avaliación por motivos relacionados co Covid ou  por motivos alleos ó 

Covid pero xustificados oficialmente, fará o exame cando se incorpore. No caso de non ser posíbel 

realizalo antes da avaliación, non se poñerá  nota no boletín. Se non xustifica debidamente a súa ausencia, 

só terá dereito ó exame de recuperación. 

Se un alumno falta ó 1º exame por motivos alleos ó Covid, para ter dereito á un novo exame antes do exame 

de avaliación, deberá achegar ,o día que se incorpore, a xustificación oficial axeitada ó motivo da súa ausencia. 

De ser así, fará o exame a semana seguinte. Noutro caso só terá dereito ó exame de avaliación e, de se-lo 

caso, á correspondente recuperación. 

A recuperación da 1ª e 2ª avaliación farase á semana seguinte da incorporación dos alumnos despois da 

entrega de notas. Na 3ª avaliación só haberá un exame e , a semana anterior ó fin das clases, un exame de 

recuperación. 



 

Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación será a media 

das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se esa media é menor que 5, contaráse 

como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final ordinaria. 

A última semana de curso haberá un exame de contidos mínimos de toda a materia impartida ( exame de 

suficiencia ) para aqueles alumnos que, cos exames e recuperacións ordinarias, non conseguiran supera-la 

materia. A nota máxima deste exame será de 5. 

 

Non hai exames para subir nota. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación non 

sexa inferior a 3.5 puntos. 

Se ó facer a media nas condicións anteriores non da unha nota de 5 ou superior, o alumno deberá ir ó exame 

final de mínimos. Neste caso a nota será , como máximo, de 5. 

 

CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ( SETEMBRO) , 

Será a que obteña no exame correspondente, no que deberá examinarse de toda a materia. 

 

 

 

 

1º  BACHARELATO CIENTÍFICO NOCTURNO 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Resolución de exercicios e cuestións durante as horas de clase. 

- Entrega , presencial ou virtual, de tarefas para a casa. 

- Resposta diaria individual a cuestións da materia . 

- Exames. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Faranse, como máximo, dous exames sobre contidos conceptuais e procedimentais, para os que os alumnos 

serán avisados como mínimo cunha semana de antelación. 



Programación Matemáticas 2020-2021 

29 

En tódolos exames de avaliación poderá entrar toda a materia acumulada , durante o curso, ata ese 

momento. 

Se só se fai un exame na avaliación, ése será o exame de avaliación e puntúa o 100%. 

Se se fan dous exames , o 1º exame supoñerá o 30% da nota e o 2º exame ( exame de avaliación ) o 70%. 

A maiores, a resolución de exercicios e cuestións no encerado e durante as horas de clase, a realización e 

entrega ( presencial ou virtual ) das tarefas para casa, e a resposta diaria individual a cuestións da materia, 

poderán supoñer, un plus de 1.5 puntos como máximo sobre a nota dos exames. 

Se un alumno copia, non terá dereito a repeti-lo exame, terá a proba suspensa coa cualificación de 0 e incurrirá 

nunha falta leve. Se suspende a avaliación, só terá dereito á recuperación. 

Se un alumno falta ó exame de avaliación por motivos relacionados co Covid ou  por motivos alleos ó 

Covid pero xustificados oficialmente, fará o exame cando se incorpore. No caso de non ser posíbel 

realizalo antes da avaliación, non se poñerá  nota no boletín. Se non xustifica debidamente a súa ausencia, 

só terá dereito ó exame de recuperación. 

Se un alumno falta ó 1º exame por motivos alleos ó Covid, para ter dereito á un novo exame antes do exame 

de avaliación, deberá achegar ,o día que se incorpore, a xustificación oficial axeitada ó motivo da súa ausencia. 

De ser así, fará o exame a semana seguinte. Noutro caso só terá dereito ó exame de avaliación e, de se-lo 

caso, á correspondente recuperación. 

A recuperación da 1ª e 2ª avaliación farase á semana seguinte da incorporación dos alumnos despois da 

entrega de notas. Na 3ª avaliación só haberá un exame e , a semana anterior ó fin das clases, un exame de 

recuperación. 

 

Se un alumno ten algunha avaliación suspensa e aproba na recuperación, a nota da avaliación será a media 

das notas do exame de recuperación e a nota da avaliación suspensa. Se esa media é menor que 5, contaráse 

como 5, se é maior, contará dita nota para facer a media na final ordinaria. 

A última semana de curso haberá un exame de contidos mínimos de toda a materia impartida ( exame de 

suficiencia ) para aqueles alumnos que, cos exames e recuperacións ordinarias, non conseguiran supera-la 

materia. A nota máxima deste exame será de 5. 

 

Non hai exames para subir nota. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA, 

A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, sempre e cando a nota de algunha avaliación non 

sexa inferior a 3.5 puntos. 

Se ó facer a media nas condicións anteriores non da unha nota de 5 ou superior, o alumno deberá ir ó exame 

final de mínimos. Neste caso a nota será , como máximo, de 5. 



 

CUALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA ( SETEMBRO) , 

Será a que obteña no exame correspondente, no que deberá examinarse de toda a materia. 

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 

A resolución de exercicios para entregar suporá un 30% da nota final. 

O 70% restante virá dado por unha proba nunha das últimas semanas de cada avaliación con exercicios 

dunha dificultad similar ó visto en clase. 

Para aprobar a avaliación, o alumnado terá que sacar como nota mínima na proba escrita un 3. En caso 

contrario terá suspensa esa avaliación. 

O alumnado que suspenda algunha das dúas primeiras avaliacións terá que facer unha proba de recuperación 

ó inicio da seguinte avaliación, conservando a nota obtida correspondente á entrega dos exercicios. 

A nota final ordinaria será a media aritmética das notas das tres avaliacións pero tendo en conta o seguinte 

requisito: 

 - Para poder superar a materia o alumno terá que ter como máximo unha avaliación suspensa 

 cunha nota de 4 e sempre e cando a nota media das tres avaliacións sexa igual ou superior a 5. 

Se a media dalgún alumno non chega ó 5, terá dereito a unha última proba sobre os contidos mínimos 

impartidos ó longo do curso. Dito exame terá lugar a última semana do curso e a nota máxima será de 5. 

Os alumnos que non consigan supera-la materia en xuño, deberán facer un exame de toda a materia en 

setembro. 

 

 

 

 

 

16.-PROGRAMACIÓNS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN,  ACTIVIDADES, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 

METODOLOXÍA E TEMPORALIZACIÓN 

1º ESO 

Avaliación Inicial  1º de ESO 

 

Contidos: 

- Operacións básicas: Suma, resta, multiplicación e división. 

- Utilización de parénteses. 

- Operacións combinada sinxelas con paréntese. 

- Problemas onde se teña que utilizar operacións básicas. 
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- Sumas e restas de fraccións co mesmo e con distinto denominador. 

- Producto e divisións de fraccións. 

- Utilización do sistema métrico decimal en problemas sinxelos. 

- Recoñecemento de figuras planas elementais. 

- Multiplicación e división de potencias de 10. 

- Operacións con números decimais. 

- Múltiplos e divisores dun número. 

 

Procedementos: 

- Correcta utilización do signo igual. 

- Orden das operacións. 

- Na suma de fraccións, comprobación da utilización do m.c.m. 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÇON DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución 

de problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente e de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAB1.1.1. Expresa 

verbalmente e de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución 

dun problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, 

▪ B1.2. Utilizar procesos 

de razoamento e 

estratexias de 

resolución de 

problemas, realizando 

os cálculos necesarios 

e comprobando as 

solucións obtidas. 

▪ MAB1.2.1. Analiza e 

comprende o 

enunciado dos 

problemas (datos, 

relacións entre os 

datos, e contexto do 

problema). 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e relaciónaa 

co número de solucións 

do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.3. Realiza ▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre 

os resultados: revisión 

das operacións 

utilizadas, asignación 

de unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos 

problemas para 

resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

▪ MAB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas 

e procesos de 

razoamento na 

resolución de 

problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, 

etc. 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

▪ B1.3. Describir e 

analizar situacións de 

cambio, para encontrar 

patróns, regularidades 

e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos, 

valorando a súa 

utilidade para facer 

predicións. 

▪ MAB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades 

e leis matemáticas en 

situacións de cambio, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as 

leis matemáticas 

achadas para realizar 

simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, 

valorando a súa 

eficacia e idoneidade. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre 

os resultados: revisión 

das operacións 

utilizadas, asignación 

de unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

os pasos e as ideas as 

importantes, analizando 

a coherencia da 

solución ou procurando 

outras formas de 

resolución. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.4.2. Formúlase 

novos problemas a 

partir dun resolto, 

variando os datos, 

propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou 

máis xerais de interese, 

e establecendo 

conexións entre o 

problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA- 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

▪ B1.5. Elaborar e 

presentar informes 

sobre o proceso, 

resultados e 

conclusións obtidas nos 

procesos de 

investigación. 

▪ MAB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido, ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-

probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade 

e en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos) a 

partir da identificación 

de situacións 

problemáticas da 

realidade. 

▪ MAB1.6.1. Identifica 

situacións 

problemáticas da 

realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MAB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo 

real e o mundo 

matemático, 

identificando o 

problema ou os 

problemas matemáticos 

que subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos 

necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos 

que permitan a 

resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das 

matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto 

da realidade. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ MAB1.6.5. Realiza 

simulacións e 

predicións, en contexto 

real, para valorar a 

adecuación e as 

limitacións dos 

modelos, e propón 

melloras que aumenten 

a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade 

e en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.7. Valorar a 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da realidade 

cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados 

ou construídos. 

▪ MAB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso e 

obtén conclusións 

sobre el e os seus 

resultados, valorando 

outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade 

e en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

▪ MAB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas 

para o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da crítica 

razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ MAB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa 

precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao 

nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.8.3. Distingue 

entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

actitude axeitada para 

cada caso. 

▪ MAB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de 

curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no 

estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo 

en equipo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante a 

resolución de 

situacións 

descoñecidas. 

▪ MAB1.9.1. Toma 

decisións nos procesos 

de resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, 

valorando as 

consecuencias destas 

e a súa conveniencia 

pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

▪ B1.10. Reflexionar 

sobre as decisións 

tomadas, e aprender 

diso para situacións 

similares futuras. 

▪ MAB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, 

valorando a potencia e 

a sinxeleza das ideas 

clave, e apréndeo para 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

situacións futuras 

similares. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e 

organización de 

datos. 

– Elaboración e 

creación de 

representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

– Deseño de 

simulacións e 

elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de 

informes e 

documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados 

▪ B1.11. Empregar as 

ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas, 

de forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, alxébricos 

ou estatísticos, facendo 

representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións 

ou analizando con 

sentido crítico 

situacións diversas que 

axuden á comprensión 

de conceptos 

matemáticos ou á 

resolución de 

problemas. 

▪ MAB1.11.1. Selecciona 

ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas 

e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos 

ou estatísticos, cando a 

dificultade destes 

impida ou non 

aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MAB1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para facer 

representacións 

gráficas de funcións 

con expresións 

alxébricas complexas e 

extraer información 

cualitativa e cuantitativa 

sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.3. Deseña 

representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización 

de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas 

tecnolóxicas 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

e as conclusións 

obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e das 

ideas matemáticas. 

interactivas para 

amosar, analizar e 

comprender 

propiedades 

xeométricas. 

▪ MAB1.11.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para tratar datos e 

gráficas estatísticas, 

extraer información e 

elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e 

organización de 

datos. 

– Elaboración e 

creación de 

representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

– Deseño de 

simulacións e 

▪ B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de 

aprendizaxe, 

procurando, analizando 

e seleccionando 

información salientable 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, 

e compartíndoos en 

ámbitos apropiados 

para facilitar a 

interacción. 

▪ MAB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada 

(de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.) 

como resultado do 

proceso de procura, 

análise e selección de 

información relevante, 

e compárteos para a 

súa discusión ou 

difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos 

traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.3. Usa 

axeitadamente os 

medios tecnolóxicos 

para estruturar e 

mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, 

recollendo a 

▪ CD 

▪ CAA 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de 

informes e 

documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados 

e as conclusións 

obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e das 

ideas matemáticas. 

información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles 

do seu proceso 

educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

▪ MAB1.12.4. Emprega 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

compartir ideas e 

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números 

negativos: significado e 

utilización en contextos 

reais. 

▪ B2.2. Números 

enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora. 

▪ B2.3. Fraccións en 

ámbitos cotiáns. 

Fraccións equivalentes. 

Comparación de 

fraccións. 

Representación, 

ordenación e 

▪ B2.1. Utilizar números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e 

decimais, e 

porcentaxes sinxelas, 

as súas operacións e 

as súas propiedades, 

para recoller, 

transformar e 

intercambiar 

información e resolver 

problemas relacionados 

coa vida diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

fraccionarios e 

decimais) e utilízaos 

para representar, 

ordenar e interpretar 

axeitadamente a 

información 

cuantitativa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.1.2. Calcula o 

valor de expresións 

numéricas de distintos 

tipos de números 

mediante as operacións 

elementais e as 

potencias de expoñente 

natural, aplicando 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

operacións. 

▪ B2.4. Números 

decimais: 

representación, 

ordenación e 

operacións. 

▪ B2.5. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e 

operacións. 

▪ B2.6. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.7. Cadrados 

perfectos. Raíces 

cadradas. Estimación e 

obtención de raíces 

aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de 

estratexias para o 

cálculo mental, para o 

cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

▪ MAB2.1.3. Emprega 

axeitadamente os tipos 

de números e as súas 

operacións, para 

resolver problemas 

cotiáns 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, 

os resultados obtidos. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Divisibilidade 

dos números naturais: 

criterios de 

divisibilidade. 

▪ B2.11. Números primos 

e compostos. 

Descomposición dun 

▪ B2.2. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos 

significados dos 

números en contextos 

de paridade, 

divisibilidade e 

operacións elementais, 

▪ MAB2.2.1. Recoñece 

novos significados e 

propiedades dos 

números en contextos 

de resolución de 

problemas sobre 

paridade, divisibilidade 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

número en factores. 

Descomposición en 

factores primos. 

▪ B2.12. Múltiplos e 

divisores comúns a 

varios números. 

Máximo común divisor 

e mínimo común 

múltiplo de dous ou 

máis números naturais. 

▪ B2.13. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.14. Potencias de 

base 10. Utilización da 

notación científica para 

representar números 

grandes. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de 

estratexias para o 

cálculo mental, para o 

cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

mellorando así a 

comprensión do 

concepto e dos tipos de 

números. 

 

e operacións 

elementais. 

▪ MAB2.2.2. Aplica os 

criterios de 

divisibilidade por 2, 3, 

5, 9 e 11 para 

descompoñer en 

factores primos 

números naturais, e 

emprégaos en 

exercicios, actividades 

e problemas 

contextualizados. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.3. Identifica e 

calcula o máximo 

común divisor e o 

mínimo común múltiplo 

de dous ou máis 

números naturais 

mediante o algoritmo 

axeitado, e aplícao 

problemas 

contextualizados. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.4. Realiza 

cálculos nos que 

interveñen potencias de 

expoñente natural e 

aplica as regras 

básicas das operacións 

con potencias. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.5. Calcula e 

interpreta 

adecuadamente o 

oposto e o valor 

absoluto dun número 

enteiro, comprendendo 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

o seu significado e 

contextualizándoo en 

problemas da vida real. 

▪ MAB2.2.6. Realiza 

operacións de 

redondeo e 

truncamento de 

números decimais, 

coñecendo o grao de 

aproximación, e aplícao 

a casos concretos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.7. Realiza 

operacións de 

conversión entre 

números decimais e 

fraccionarios, acha 

fraccións equivalentes 

e simplifica fraccións, 

para aplicalo na 

resolución de 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.8. Utiliza a 

notación científica, e 

valora o seu uso para 

simplificar cálculos e 

representar números 

moi grandes. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de 

estratexias para o 

cálculo mental, para o 

cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora ou outros 

▪ B2.3. Desenvolver, en 

casos sinxelos, a 

competencia no uso de 

operacións combinadas 

como síntese da 

secuencia de 

operacións aritméticas, 

aplicando 

correctamente a 

▪ MAB2.3.1. Realiza 

operacións combinadas 

entre números enteiros, 

decimais e 

fraccionarios, con 

eficacia, mediante o 

cálculo mental, 

algoritmos de lapis e 

papel, calculadora ou 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

medios tecnolóxicos. xerarquía das 

operacións ou 

estratexias de cálculo 

mental. 

 

medios tecnolóxicos, 

utilizando a notación 

máis axeitada e 

respectando a 

xerarquía das 

operacións. 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de 

estratexias para o 

cálculo mental, para o 

cálculo aproximado e 

para o cálculo con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

▪ B2.4. Elixir a forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita ou con 

calculadora), usando 

diferentes estratexias 

que permitan simplificar 

as operacións con 

números enteiros, 

fraccións, decimais e 

porcentaxes, e 

estimando a coherencia 

e a precisión dos 

resultados obtidos. 

▪ MAB2.4.1. Desenvolve 

estratexias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos ou 

aproximados, 

valorando a precisión 

esixida na operación ou 

no problema. 

 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.4.2. Realiza 

cálculos con números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e 

decimais, decidindo a 

forma máis axeitada 

(mental, escrita ou con 

calculadora), coherente 

e precisa. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.15. Cálculos con 

porcentaxes (mental, 

manual e con 

calculadora). Aumentos 

e diminucións 

porcentuais. 

▪ B2.16. Razón, 

proporción e taxa. Taxa 

unitaria. Factores de 

conversión. Magnitudes 

directamente 

proporcionais. 

Constante de 

▪ B2.5. Utilizar diferentes 

estratexias (emprego 

de táboas, obtención e 

uso da constante de 

proporcionalidade, 

redución á unidade, 

etc.) para obter 

elementos 

descoñecidos nun 

problema a partir 

doutros coñecidos en 

situacións da vida real 

nas que existan 

▪ MAB2.5.1. Identifica e 

discrimina relacións de 

proporcionalidade 

numérica (como o 

factor de conversión ou 

cálculo de porcentaxes) 

e emprégaas para 

resolver problemas en 

situacións cotiás. 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

proporcionalidade. 

▪ B2.17. Resolución de 

problemas nos que 

interveña a 

proporcionalidade 

directa ou variacións 

porcentuais. 

Repartición 

directamente 

proporcional. 

variacións porcentuais 

e magnitudes 

directamente 

proporcionais. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.18. Iniciación á 

linguaxe alxébrica. 

▪ B2.19. Tradución de 

expresións da linguaxe 

cotiá, que representen 

situacións reais, á 

alxébrica, e viceversa. 

▪ B2.20. Significados e 

propiedades dos 

números en contextos 

diferentes ao do 

cálculo: números 

triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc. 

▪ B2.21. A linguaxe 

alxébrica para 

xeneralizar propiedades 

e simbolizar relacións. 

Obtención de fórmulas 

e termos xerais 

baseada na 

observación de pautas 

e regularidades. Valor 

numérico dunha 

expresión alxébrica. 

▪ B2.6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando os patróns 

e as leis xerais que os 

rexen, utilizando a 

linguaxe alxébrica para 

expresalos, 

comunicalos e realizar 

predicións sobre o seu 

comportamento ao 

modificar as variables, 

e operar con 

expresións alxébricas. 

▪ MAB2.6.1. Describe 

situacións ou 

enunciados que 

dependen de 

cantidades variables ou 

descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou 

regularidades, 

mediante expresións 

alxébricas, e opera con 

elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.6.2. Identifica 

propiedades e leis 

xerais a partir do 

estudo de procesos 

numéricos recorrentes 

ou cambiantes, 

exprésaas mediante a 

linguaxe alxébrica e 

utilízaas para facer 

predicións. 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.22. Ecuacións de 

primeiro grao cunha 

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para 

▪ MAB2.7.1. Comproba, 

dada unha ecuación, se 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

incógnita (métodos 

alxébrico e gráfico). 

Resolución. 

Interpretación das 

solucións. Ecuacións 

sen solución. 

Resolución de 

problemas. 

simbolizar e resolver 

problemas mediante a 

formulación de 

ecuacións de primeiro 

grao, aplicando para a 

súa resolución métodos 

alxébricos ou gráficos, 

e contrastar os 

resultados obtidos. 

un número é solución 

desta. 

▪ MAB2.7.2. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións de 

primeiro grao, resólvea 

e interpreta o resultado 

obtido. 

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Elementos 

básicos da xeometría 

do plano. Relacións e 

propiedades de figuras 

no plano: paralelismo e 

perpendicularidade. 

▪ B3.2. Ángulos e as 

súas relacións. 

▪ B3.3. Construcións 

xeométricas sinxelas: 

mediatriz e bisectriz. 

Propiedades. 

▪ B3.4. Figuras planas 

elementais: triángulo, 

cadrado e figuras 

poligonais. 

▪ B3.5. Clasificación de 

triángulos e 

cuadriláteros. 

Propiedades e 

relacións. 

▪ B3.1. Recoñecer e 

describir figuras planas, 

os seus elementos e as 

súas propiedades 

características para 

clasificalas, identificar 

situacións, describir o 

contexto físico e 

abordar problemas da 

vida cotiá. 

▪ MAB3.1.1. Recoñece e 

describe as 

propiedades 

características dos 

polígonos regulares 

(ángulos interiores, 

ángulos centrais, 

diagonais, apotema, 

simetrías, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.1.2. Define os 

elementos 

característicos dos 

triángulos, trazando 

estes e coñecendo a 

propiedade común a 

cada un deles, e 

clasifícaos atendendo 

tanto aos seus lados 

como aos seus 

ángulos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.1.3. Clasifica os 

cuadriláteros e os 

paralelogramos 

atendendo ao 

paralelismo entre os 

seus lados opostos e 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

coñecendo as súas 

propiedades referentes 

a ángulos, lados e 

diagonais. 

▪ MAB3.1.4. Identifica as 

propiedades 

xeométricas que 

caracterizan os puntos 

da circunferencia e o 

círculo. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.6. Medida e cálculo 

de ángulos de figuras 

planas. 

▪ B3.7. Cálculo de áreas 

e perímetros de figuras 

planas. Cálculo de 

áreas por 

descomposición en 

figuras simples. 

▪ B3.8. Circunferencia, 

círculo, arcos e 

sectores circulares. 

▪ B3.2. Utilizar 

estratexias, 

ferramentas 

tecnolóxicas e técnicas 

simples da xeometría 

analítica plana para a 

resolución de 

problemas de 

perímetros, áreas e 

ángulos de figuras 

planas, utilizando a 

linguaxe matemática 

axeitada, e expresar o 

procedemento seguido 

na resolución. 

▪ MAB3.2.1. Resolve 

problemas relacionados 

con distancias, 

perímetros, superficies 

e ángulos de figuras 

planas, en contextos da 

vida real, utilizando as 

ferramentas 

tecnolóxicas e as 

técnicas xeométricas 

máis apropiadas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.2.2. Calcula a 

lonxitude da 

circunferencia, a área 

do círculo, a lonxitude 

dun arco e a área dun 

sector circular, e 

aplícaas para resolver 

problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.9. Poliedros e 

corpos de revolución: 

elementos 

característicos e 

clasificación. Áreas e 

volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos 

xeométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, 

conos e esferas) e 

identificar os seus 

elementos 

▪ MAB3.3.1. Analiza e 

identifica as 

características de 

corpos xeométricos, 

utilizando a linguaxe 

xeométrica axeitada. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.3.2. Constrúe ▪ CMCCT 



Programación Matemáticas 2020-2021 

47 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

característicos 

(vértices, arestas, 

caras, 

desenvolvementos 

planos, seccións ao 

cortar con planos, 

corpos obtidos 

mediante seccións, 

simetrías, etc.). 

seccións sinxelas dos 

corpos xeométricos, a 

partir de cortes con 

planos, mentalmente e 

utilizando os medios 

tecnolóxicos axeitados. 

▪ MAB3.3.3. Identifica os 

corpos xeométricos a 

partir dos seus 

desenvolvementos 

planos e 

reciprocamente. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.10. Propiedades, 

regularidades e 

relacións dos poliedros. 

Cálculo de lonxitudes, 

superficies e volumes 

do mundo físico. 

▪ B3.11. Uso de 

ferramentas 

informáticas para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

▪ B3.4. Resolver 

problemas que leven 

consigo o cálculo de 

lonxitudes, superficies 

e volumes do mundo 

físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades e 

relacións dos poliedros. 

▪ MAB3.4.1. Resolve 

problemas da realidade 

mediante o cálculo de 

áreas e volumes de 

corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes 

xeométrica e alxébrica 

adecuadas. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

▪ f ▪ B4.1. Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos 

nun sistema de eixes 

coordenados. 

▪ B4.1. Coñecer, 

manexar e interpretar o 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

▪ MAB4.1.1. Localiza 

puntos no plano a partir 

das súas coordenadas 

e nomea puntos do 

plano escribindo as 

súas coordenadas. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.2. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente. Formas 

de presentación 

▪ B4.2. Manexar as 

formas de presentar 

unha función (linguaxe 

habitual, táboa 

numérica, gráfica e 

▪ MAB4.2.1. Pasa 

dunhas formas de 

representación dunha 

función a outras e elixe 

a máis adecuada en 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

(linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e 

fórmula). 

ecuación, pasando 

dunhas formas a outras 

e elixindo a mellor 

delas en función do 

contexto). 

función do contexto. 

▪ f ▪ B4.2. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente. Formas 

de presentación 

(linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e 

fórmula). 

▪ B4.3. Comprender o 

concepto de función. 

▪ MAB4.3.1. Recoñece 

se unha gráfica 

representa ou non unha 

función. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.3. Funcións lineais. 

Cálculo, interpretación 

e identificación da 

pendente da recta. 

Representacións da 

recta a partir da 

ecuación e obtención 

da ecuación a partir 

dunha recta. 

▪ B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico 

para a construción e a 

interpretación de 

gráficas. 

▪ B4.4. Recoñecer, 

representar e analizar 

as funcións lineais, e 

utilizalas para resolver 

problemas. 

▪ MAB4.4.1. Recoñece e 

representa unha 

función lineal a partir da 

ecuación ou dunha 

táboa de valores, e 

obtén a pendente da 

recta correspondente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.4.2. Obtén a 

ecuación dunha recta a 

partir da gráfica ou 

táboa de valores. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.4.3. Escribe a 

ecuación 

correspondente á 

relación lineal existente 

entre dúas magnitudes 

e represéntaa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.4.4. Estuda 

situacións reais 

sinxelas e, apoiándose 

en recursos 

tecnolóxicos, identifica 

o modelo matemático 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

funcional (lineal ou afín) 

máis axeitado para 

explicalas, e realiza 

predicións e 

simulacións sobre o 

seu comportamento. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Poboación e 

individuo. Mostra. 

Variables estatísticas. 

▪ B5.2. Variables 

cualitativas e 

cuantitativas. 

▪ B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

▪ B5.4. Organización en 

táboas de datos 

recollidos nunha 

experiencia. 

▪ B5.5. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de 

frecuencias. 

▪ B5.6. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.1. Formular 

preguntas axeitadas 

para coñecer as 

características de 

interese dunha 

poboación e recoller, 

organizar e presentar 

datos relevantes para 

respondelas, utilizando 

os métodos estatísticos 

apropiados e as 

ferramentas 

adecuadas, 

organizando os datos 

en táboas e 

construíndo gráficas, 

calculando os 

parámetros relevantes 

e obtendo conclusións 

razoables a partir dos 

resultados obtidos. 

▪ MAB5.1.1. Comprende 

o significado de 

poboación, mostra e 

individuo desde o punto 

de vista da estatística, 

entende que as 

mostras se empregan 

para obter información 

da poboación cando 

son representativas, e 

aplícaos a casos 

concretos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.2. Recoñece e 

propón exemplos de 

distintos tipos de 

variables estatísticas, 

tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.3. Organiza 

datos obtidos dunha 

poboación de variables 

cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as 

súas frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas, e 

represéntaos 

graficamente. 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ MAB5.1.4. Calcula a 

media aritmética, a 

mediana (intervalo 

mediano) e a moda 

(intervalo modal), e 

emprégaos para 

interpretar un conxunto 

de datos elixindo o 

máis axeitado, e para 

resolver problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.5. Interpreta 

gráficos estatísticos 

sinxelos recollidos en 

medios de 

comunicación e outros 

ámbitos da vida cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.4. Organización en 

táboas de datos 

recollidos nunha 

experiencia. 

▪ B5.5. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de 

frecuencias. 

▪ B5.6. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.7. Utilización de 

calculadoras e 

ferramentas 

tecnolóxicas para o 

tratamento de datos, 

creación e 

interpretación de 

gráficos e elaboración 

de informes. 

▪ B5.2. Utilizar 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

organizar datos, xerar 

gráficas estatísticas, 

calcular parámetros 

relevantes e comunicar 

os resultados obtidos 

que respondan ás 

preguntas formuladas 

previamente sobre a 

situación estudada. 

▪ MAB5.2.1. Emprega a 

calculadora e 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de 

tendencia central. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.2.2. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

comunicar información 

resumida e relevante 

sobre unha variable 

estatística analizada. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B5.8. Fenómenos 

deterministas e 

▪ B5.3. Diferenciar os 

fenómenos 

▪ MAB5.3.1. Identifica os 

experimentos aleatorios 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ h aleatorios. 

▪ B5.9. Formulación de 

conxecturas sobre o 

comportamento de 

fenómenos aleatorios 

sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa 

comprobación. 

▪ B5.10. Frecuencia 

relativa dun suceso e a 

súa aproximación á 

probabilidade mediante 

a simulación ou 

experimentación. 

deterministas dos 

aleatorios, valorando a 

posibilidade que 

ofrecen as matemáticas 

para analizar e facer 

predicións razoables 

acerca do 

comportamento dos 

aleatorios a partir das 

regularidades obtidas 

ao repetir un número 

significativo de veces a 

experiencia aleatoria, 

ou o cálculo da súa 

probabilidade. 

e distíngueos dos 

deterministas. 

▪ MAB5.3.2. Calcula a 

frecuencia relativa dun 

suceso mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.3. Realiza 

predicións sobre un 

fenómeno aleatorio a 

partir do cálculo exacto 

da súa probabilidade 

ou a aproximación 

desta mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.11. Sucesos 

elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

▪ B5.12. Espazo mostral 

en experimentos 

sinxelos. Táboas e 

diagramas de árbore 

sinxelos. 

▪ B5.13. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a regra de 

Laplace en 

experimentos sinxelos. 

▪ B5.4. Inducir a noción 

de probabilidade a 

partir do concepto de 

frecuencia relativa e 

como medida de 

incerteza asociada aos 

fenómenos aleatorios, 

sexa ou non posible a 

experimentación. 

▪ MAB5.4.1. Describe 

experimentos aleatorios 

sinxelos e enumera 

todos os resultados 

posibles, apoiándose 

en táboas, recontos ou 

diagramas en árbore 

sinxelos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.2. Distingue 

entre sucesos 

elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.3. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos asociados a 

experimentos sinxelos 

mediante a regra de 

Laplace, e exprésaa en 

forma de fracción e 

como porcentaxe. 

▪ CMCCT 



   ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 

favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario quedar 

na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didácticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Poderase usar Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en 

xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas avaliables e se fora necesario para a introdución de 

novos contidos. 
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  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas . Desta 

táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

4 

OS NÚMEROS 

ENTEIROS. 

POTENCIAS E 

RAÍCES   

 

 

MAB2.1.1. - MAB2.1.2. - MAB2.1.3. 

MAB2.2.4 - MAB2.2.5 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1. - MAB2.4.2. 

 

5 

 

OS NÚMEROS 

DECIMAIS 

 

MAB2.1.1. - MAB2.1.2. - MAB2.1.3. 

MAB2.2.6. - MAB2.2.8 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1. - MAB2.4.2. 

3 DIVISIBILIDADE MAB2.2.1 -  MAB2.2.2 - MAB2.2.3. 

6 AS FRACCIÓNS 

MAB2.1.1. - MAB2.1.3. 

MAB2.2.7. 

7 

OPERACIÓNS CON 

FRACCIÓNS 

 

MAB2.1.2. - MAB2.1.3. 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1. - MAB2.4.2. 

 

8 

PROPORCIONALIDA

DE E 

PORCENTAXES 

 

MAB2.5.1. 

 

9 ÁLXEBRA 

MAB2.6.1 - MAB2.6.2. 

MAB2.7.1 - MAB2.7.2. 

10 

 

GRÁFICAS DE 

FUNCIÓNS 

 

MAB4.1.1 - MAB4.2.1. 

MAB4.3.1. 

MAB4.4.1 – MAB4.4.2. - MAB4.4.3. - MAB4.4.4. 

11 

RECTAS E 

ÁNGULOS 

 

MAB3.1.1 – MAB3.1.2. - MAB3.1.4. 

12 

 

FIGURAS E 

CORPOS 

XEOMÉTRICOS 

 

MAB3.1.1 – MAB3.1.2. - MAB3.1.3. - MAB3.1.4. - 

MAB3.3.1. - MAB3.3.2. - MAB3.3.3. 

13 

MAGNITUDES 

XEOMÉTRICAS 

MAB3.2.1. - MAB3.2.2. 

MAB3.4.1. 



 

14 

 

ESTATÍSTICA 

 

MAB5.1.1. - MAB5.1.2. - MAB5.1.3 – MAB5.1.4. - MAB5.1.5. 

MAB5.2.1. - MAB5.2.2. 

 

15 

 

PROBABILIDADE 

 

MAB5.3.1 – MAB5.3.2. - MAB5.3.3. 

MAB5.4.1. - MAB5.4.2 

MAB5.4.3 
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  Na táboa anterior non aparecen os estándares de aprendizaxe do bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas, cuxa temporalización  é simultánea a  cada un do  resto de estándares, e incluso coas actividades 

complementarias. Se acaso consideramos as seguintes excepcións nos estándares correspondentes ao contido 

B1.7., específicos dos bloque que se indican e que se traballan tamén de forma simultánea aos indicados na táboa 

anterior,  no marco das TIC: 

B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e organización 

de datos. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 

datos numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e 

das ideas matemáticas. 

 BLOQUE 2: Números e Álxebra 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

BLOQUE 4: Funcións 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

BLOQUE 3: Xeometría 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos previamente 

establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao contrastar esa 

información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada un deles 

deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

  

 

 



 A  AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto significa 

ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades e as 

potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente (ademais dos 

aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de comunicación e os 

recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación podería resumirse sinxelamente 

da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e a 

actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de determinados 

capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de reacción  fronte ao novo 

material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na aula e unha 

proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a través do 

Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que figuren as 

Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada grupo 

(xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se tomen decisión 

sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. 

 AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento no que 

aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso didáctico. A 

avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao longo do 

período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e 

melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas TICs, 

etc. 

 AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, bloque de 

contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 
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- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: xaneiro a abril 

-3ª Avaliación: abril a xuño 

Contamos con 3 sesión por cada proba escrita. Na primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos contidos 

que correspondan á proba, na segunda farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a proba e os 

resultados. 

Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os alumnos/as 

que non acadaran os obxectivos. 

 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: OS NÚMEROS ENTEIROS + POTENCIAS E RAÍCES (U. 2) 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 5:  OS NÚMEROS DECIMAIS 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: AS FRACCIÓNS + DIVISIBILIDADE (U3) 

PROBA ESCRITA 

 

 

2ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 8:  OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 9:  PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10:  ÁLXEBRA 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:  GRÁFICAS DE FUNCIÓNS 



PROBA ESCRITA 

 

3ª 

AVALI

ACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 11:  RECTAS E ÁNGULOS. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 12:  FIGURAS XEOMÉTRICAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:   ÀREAS E PERÍMETROS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 15:  ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

PROBA ESCRITA 

 PROBA ESCRITA (GLOBAL-1 Ó 2 EV) 

 

Os números das unidades correspóndense coa numeración do libro do alumno. 

 

PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e teña o 

hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. Tamén, desde 

o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que realizarse únicamente 

deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha actitude activa, tomando nota e 

realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, elaboraremos 

plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que detectemos na aula,   

co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns de repaso, coas explicacións 

necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, comprobaremos cal é o nivel do que 

partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os factores 

a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade individual nese 

momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na situación que se presente. 
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1º ESO BILINGÜE 

 

Introdución 

 

 Os departamentos de matemáticas e inglés do IES A SANGRIÑA desenvolven unha sección bilingüe  na área 

de matemática en 1º e 2º da ESO. 

 

A posta en práctica desta iniciativa responde a unha triple xustificación: 

 

A necesidade de motivar aos alumnos na aprendizaxe de linguas estranxeiras non como un fin en si mesmas, senón 

como unha ferramenta comunicativa, de modo que teñan conciencia da aplicación práctica da súa formación 

lingüística. 

 

O desenvolvemento dunha conciencia plurilingüe, de acordo cos obxectivos do MER,1 utilizando todo tipo de recursos 

comunicativos dos diferentes códigos que estudan (castelán, galego, inglés e mesmo unha 2ª LE). 

 

 

 

Os obxectivos xerais en relación coa lingua son: 

 

- Lograr unha mellora das competencias tanto na primeira lingua como na segunda, 

incrementando a súa comprensión e produción lingüísticas. 

- Buscar a mellora da capacidade comunicativa en inglés, especialmente na produción e 

interacción  oral. 

- Adquirir o vocabulario propio da área de matemáticas. 

- Desenrolar nos alumnos unha personalidade mais rica e complexa, mellorando a 

capacidade de aprendizaxe posterior de linguas e de apertura a novas experiencias 

culturais. 

- Aumentar o coñecemento dos aspectos socioculturais dos países de fala inglesa, 

permitindo que os alumnos desenvolvan un espírito crítico e valoren os elementos máis 

positivos de cada cultura. 

- Incrementar a sensibilidade intercultural, promover a tolerancia e implantar o respecto 

mutuo entre o alumnado de distintas orixes lingüísticas e culturais. 

- Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor das relacións sociais. 

- Lograr que os alumnos sexan conscientes da importancia do coñecemento da lingua como 

chave de éxito persoal e profesional, e do valor do aprendizaxe de idiomas dentro dun 

contexto cultural e económico. 

 

Avaliación Inicial  1º de ESO 

                                                 
1 



 

Contidos: 

- Operacións básicas: Suma, resta, multiplicación e división. 

- Utilización de parénteses. 

- Operacións combinada sinxelas con paréntese. 

- Problemas onde se teña que utilizar operacións básicas. 

- Sumas e restas de fraccións co mesmo e con distinto denominador. 

- Producto e divisións de fraccións. 

- Utilización do sistema métrico decimal en problemas sinxelos. 

- Recoñecemento de figuras planas elementais. 

- Multiplicación e división de potencias de 10. 

- Operacións con números decimais. 

- Múltiplos e divisores dun número. 

 

Procedementos: 

- Correcta utilización do signo igual. 

- Orden das operacións. 

- Na suma de fraccións, comprobación da utilización do m.c.m. 

- Orde e claridade no plantexamento e resolución dos problemas. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÇON DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución de 

problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente e de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

▪ MAB1.1.1. Expresa 

verbalmente e de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e 

o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do 

▪ B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias 

de resolución de 

problemas, realizando os 

cálculos necesarios e 

comprobando as 

▪ MAB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, 

e contexto do problema). 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.2. Valora a ▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

solucións obtidas. información dun 

enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

▪ MAB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

para resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento 

na resolución de 

problemas, reflexionando 

sobre o proceso de 

resolución. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, 

para encontrar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, valorando 

a súa utilidade para facer 

predicións. 

▪ MAB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e 

leis matemáticas en 

situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas achadas 

para realizar simulacións 

e predicións sobre os 

resultados esperables, 

valorando a súa eficacia e 

idoneidade. 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

os pasos e as ideas as 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas 

de resolución. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.4.2. Formúlase 

novos problemas a partir 

dun resolto, variando os 

datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou 

máis xerais de interese, e 

establecendo conexións 

entre o problema e a 

realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e 

presentar informes sobre 

o proceso, resultados e 

conclusións obtidas nos 

procesos de 

investigación. 

▪ MAB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido, ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a ▪ B1.5. Práctica dos ▪ B1.6. Desenvolver ▪ MAB1.6.1. Identifica ▪ CMCCT 



Programación Matemáticas 2020-2021 

63 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de 

situacións problemáticas 

da realidade. 

situacións problemáticas 

da realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

▪ CSC 

▪ MAB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo real e 

o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos que 

subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.6.5. Realiza 

simulacións e predicións, 

en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, 

e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

▪ B1.7. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando 

▪ MAB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre el e os 

seus resultados, 

valorando outras 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

a eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados ou 

construídos. 

opinións. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

▪ MAB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación 

da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ MAB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa precisión, 

o esmero e o interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade 

da situación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

adopta a actitude 

axeitada para cada caso. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no 

estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo en 

equipo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

▪ B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

▪ MAB1.9.1. Toma 

decisións nos procesos 

de resolución de 

problemas, de 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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dificultades propias do 

traballo científico. 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, valorando 

as consecuencias destas 

e a súa conveniencia pola 

súa sinxeleza e utilidade. 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

▪ B1.10. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas, e 

aprender diso para 

situacións similares 

futuras. 

▪ MAB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando 

a potencia e a sinxeleza 

das ideas clave, e 

apréndeo para situacións 

futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

▪ B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

▪ MAB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para 

a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, cando a 

dificultade destes impida 

ou non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas 

de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

tecnolóxicos. 

▪ MAB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para tratar 

datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

información e elaborar 

conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

▪ B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de maneira 

habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e 

seleccionando 

información salientable en 

internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos 

propios, facendo 

exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en 

ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción. 

▪ MAB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada (de 

texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.) 

como resultado do 

proceso de procura, 

análise e selección de 

información relevante, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o 

seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das 

actividades, analizando 

▪ CD 

▪ CAA 
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– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

▪ MAB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e 

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números negativos: 

significado e utilización en 

contextos reais. 

▪ B2.2. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora. 

▪ B2.3. Fraccións en 

ámbitos cotiáns. 

Fraccións equivalentes. 

Comparación de 

fraccións. 

Representación, 

ordenación e operacións. 

▪ B2.4. Números decimais: 

representación, 

ordenación e operacións. 

▪ B2.5. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e operacións. 

▪ B2.6. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.1. Utilizar números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, 

e porcentaxes sinxelas, 

as súas operacións e as 

súas propiedades, para 

recoller, transformar e 

intercambiar información 

e resolver problemas 

relacionados coa vida 

diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) 

e utilízaos para 

representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente 

a información cuantitativa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor 

de expresións numéricas 

de distintos tipos de 

números mediante as 

operacións elementais e 

as potencias de 

expoñente natural, 

aplicando correctamente 

a xerarquía das 

operacións. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.1.3. Emprega 

axeitadamente os tipos de 

números e as súas 

operacións, para resolver 

problemas cotiáns 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

▪ CMCCT 
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os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. 

Raíces cadradas. 

Estimación e obtención 

de raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora 

ou outros medios 

tecnolóxicos. 

medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Divisibilidade dos 

números naturais: 

criterios de divisibilidade. 

▪ B2.11. Números primos e 

compostos. 

Descomposición dun 

número en factores. 

Descomposición en 

factores primos. 

▪ B2.12. Múltiplos e 

divisores comúns a varios 

números. Máximo común 

divisor e mínimo común 

múltiplo de dous ou máis 

números naturais. 

▪ B2.13. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.14. Potencias de base 

10. Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

▪ B2.2. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos 

significados dos números 

en contextos de paridade, 

divisibilidade e operacións 

elementais, mellorando 

así a comprensión do 

concepto e dos tipos de 

números. 

 

▪ MAB2.2.1. Recoñece 

novos significados e 

propiedades dos números 

en contextos de 

resolución de problemas 

sobre paridade, 

divisibilidade e operacións 

elementais. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.2. Aplica os 

criterios de divisibilidade 

por 2, 3, 5, 9 e 11 para 

descompoñer en factores 

primos números naturais, 

e emprégaos en 

exercicios, actividades e 

problemas 

contextualizados. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.3. Identifica e 

calcula o máximo común 

divisor e o mínimo común 

múltiplo de dous ou máis 

números naturais 

mediante o algoritmo 

axeitado, e aplícao 

problemas 

▪ CMCCT 
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operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora 

ou outros medios 

tecnolóxicos. 

contextualizados. 

▪ MAB2.2.4. Realiza 

cálculos nos que 

interveñen potencias de 

expoñente natural e 

aplica as regras básicas 

das operacións con 

potencias. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.5. Calcula e 

interpreta adecuadamente 

o oposto e o valor 

absoluto dun número 

enteiro, comprendendo o 

seu significado e 

contextualizándoo en 

problemas da vida real. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.6. Realiza 

operacións de redondeo e 

truncamento de números 

decimais, coñecendo o 

grao de aproximación, e 

aplícao a casos 

concretos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.7. Realiza 

operacións de conversión 

entre números decimais e 

fraccionarios, acha 

fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.8. Utiliza a 

notación científica, e 

valora o seu uso para 

simplificar cálculos e 

representar números moi 

grandes. 

▪ CMCCT 
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▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora 

ou outros medios 

tecnolóxicos. 

▪ B2.3. Desenvolver, en 

casos sinxelos, a 

competencia no uso de 

operacións combinadas 

como síntese da 

secuencia de operacións 

aritméticas, aplicando 

correctamente a 

xerarquía das operacións 

ou estratexias de cálculo 

mental. 

 

▪ MAB2.3.1. Realiza 

operacións combinadas 

entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios, 

con eficacia, mediante o 

cálculo mental, algoritmos 

de lapis e papel, 

calculadora ou medios 

tecnolóxicos, utilizando a 

notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía 

das operacións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora 

ou outros medios 

tecnolóxicos. 

▪ B2.4. Elixir a forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita ou con 

calculadora), usando 

diferentes estratexias que 

permitan simplificar as 

operacións con números 

enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e 

estimando a coherencia e 

a precisión dos resultados 

obtidos. 

▪ MAB2.4.1. Desenvolve 

estratexias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos ou 

aproximados, valorando a 

precisión esixida na 

operación ou no 

problema. 

 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.4.2. Realiza 

cálculos con números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, 

decidindo a forma máis 

axeitada (mental, escrita 

ou con calculadora), 

coherente e precisa. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.15. Cálculos con 

porcentaxes (mental, 

manual e con 

calculadora). Aumentos e 

diminucións porcentuais. 

▪ B2.16. Razón, proporción 

e taxa. Taxa unitaria. 

Factores de conversión. 

Magnitudes directamente 

proporcionais. Constante 

▪ B2.5. Utilizar diferentes 

estratexias (emprego de 

táboas, obtención e uso 

da constante de 

proporcionalidade, 

redución á unidade, etc.) 

para obter elementos 

descoñecidos nun 

problema a partir doutros 

coñecidos en situacións 

▪ MAB2.5.1. Identifica e 

discrimina relacións de 

proporcionalidade 

numérica (como o factor 

de conversión ou cálculo 

de porcentaxes) e 

emprégaas para resolver 

problemas en situacións 

cotiás. 

▪ CMCCT 
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de proporcionalidade. 

▪ B2.17. Resolución de 

problemas nos que 

interveña a 

proporcionalidade directa 

ou variacións porcentuais. 

Repartición directamente 

proporcional. 

da vida real nas que 

existan variacións 

porcentuais e magnitudes 

directamente 

proporcionais. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.18. Iniciación á 

linguaxe alxébrica. 

▪ B2.19. Tradución de 

expresións da linguaxe 

cotiá, que representen 

situacións reais, á 

alxébrica, e viceversa. 

▪ B2.20. Significados e 

propiedades dos números 

en contextos diferentes 

ao do cálculo: números 

triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc. 

▪ B2.21. A linguaxe 

alxébrica para xeneralizar 

propiedades e simbolizar 

relacións. Obtención de 

fórmulas e termos xerais 

baseada na observación 

de pautas e 

regularidades. Valor 

numérico dunha 

expresión alxébrica. 

▪ B2.6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando os patróns e 

as leis xerais que os 

rexen, utilizando a 

linguaxe alxébrica para 

expresalos, comunicalos 

e realizar predicións 

sobre o seu 

comportamento ao 

modificar as variables, e 

operar con expresións 

alxébricas. 

▪ MAB2.6.1. Describe 

situacións ou enunciados 

que dependen de 

cantidades variables ou 

descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou 

regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e 

opera con elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.6.2. Identifica 

propiedades e leis xerais 

a partir do estudo de 

procesos numéricos 

recorrentes ou 

cambiantes, exprésaas 

mediante a linguaxe 

alxébrica e utilízaas para 

facer predicións. 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.22. Ecuacións de 

primeiro grao cunha 

incógnita (métodos 

alxébrico e gráfico). 

Resolución. Interpretación 

das solucións. Ecuacións 

sen solución. Resolución 

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para simbolizar 

e resolver problemas 

mediante a formulación 

de ecuacións de primeiro 

grao, aplicando para a 

súa resolución métodos 

▪ MAB2.7.1. Comproba, 

dada unha ecuación, se 

un número é solución 

desta. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.7.2. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

▪ CMCCT 
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de problemas. alxébricos ou gráficos, e 

contrastar os resultados 

obtidos. 

mediante ecuacións de 

primeiro grao, resólvea e 

interpreta o resultado 

obtido. 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Elementos básicos 

da xeometría do plano. 

Relacións e propiedades 

de figuras no plano: 

paralelismo e 

perpendicularidade. 

▪ B3.2. Ángulos e as súas 

relacións. 

▪ B3.3. Construcións 

xeométricas sinxelas: 

mediatriz e bisectriz. 

Propiedades. 

▪ B3.4. Figuras planas 

elementais: triángulo, 

cadrado e figuras 

poligonais. 

▪ B3.5. Clasificación de 

triángulos e cuadriláteros. 

Propiedades e relacións. 

▪ B3.1. Recoñecer e 

describir figuras planas, 

os seus elementos e as 

súas propiedades 

características para 

clasificalas, identificar 

situacións, describir o 

contexto físico e abordar 

problemas da vida cotiá. 

▪ MAB3.1.1. Recoñece e 

describe as propiedades 

características dos 

polígonos regulares 

(ángulos interiores, 

ángulos centrais, 

diagonais, apotema, 

simetrías, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.1.2. Define os 

elementos característicos 

dos triángulos, trazando 

estes e coñecendo a 

propiedade común a cada 

un deles, e clasifícaos 

atendendo tanto aos seus 

lados como aos seus 

ángulos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.1.3. Clasifica os 

cuadriláteros e os 

paralelogramos 

atendendo ao paralelismo 

entre os seus lados 

opostos e coñecendo as 

súas propiedades 

referentes a ángulos, 

lados e diagonais. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.1.4. Identifica as 

propiedades xeométricas 

que caracterizan os 

puntos da circunferencia 

e o círculo. 

▪ CMCCT 
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▪ e 

▪ f 

▪ B3.6. Medida e cálculo de 

ángulos de figuras planas. 

▪ B3.7. Cálculo de áreas e 

perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas 

por descomposición en 

figuras simples. 

▪ B3.8. Circunferencia, 

círculo, arcos e sectores 

circulares. 

▪ B3.2. Utilizar estratexias, 

ferramentas tecnolóxicas 

e técnicas simples da 

xeometría analítica plana 

para a resolución de 

problemas de perímetros, 

áreas e ángulos de 

figuras planas, utilizando 

a linguaxe matemática 

axeitada, e expresar o 

procedemento seguido na 

resolución. 

▪ MAB3.2.1. Resolve 

problemas relacionados 

con distancias, 

perímetros, superficies e 

ángulos de figuras planas, 

en contextos da vida real, 

utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas e as técnicas 

xeométricas máis 

apropiadas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.2.2. Calcula a 

lonxitude da 

circunferencia, a área do 

círculo, a lonxitude dun 

arco e a área dun sector 

circular, e aplícaas para 

resolver problemas 

xeométricos. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.9. Poliedros e corpos 

de revolución: elementos 

característicos e 

clasificación. Áreas e 

volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos 

xeométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, 

conos e esferas) e 

identificar os seus 

elementos característicos 

(vértices, arestas, caras, 

desenvolvementos 

planos, seccións ao cortar 

con planos, corpos 

obtidos mediante 

seccións, simetrías, etc.). 

▪ MAB3.3.1. Analiza e 

identifica as 

características de corpos 

xeométricos, utilizando a 

linguaxe xeométrica 

axeitada. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.3.2. Constrúe 

seccións sinxelas dos 

corpos xeométricos, a 

partir de cortes con 

planos, mentalmente e 

utilizando os medios 

tecnolóxicos axeitados. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.3.3. Identifica os 

corpos xeométricos a 

partir dos seus 

desenvolvementos planos 

e reciprocamente. 

▪ CMCCT 

▪ e ▪ B3.10. Propiedades, ▪ B3.4. Resolver problemas ▪ MAB3.4.1. Resolve ▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

regularidades e relacións 

dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e 

volumes do mundo físico. 

▪ B3.11. Uso de 

ferramentas informáticas 

para estudar formas, 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

que leven consigo o 

cálculo de lonxitudes, 

superficies e volumes do 

mundo físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades e relacións 

dos poliedros. 

problemas da realidade 

mediante o cálculo de 

áreas e volumes de 

corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes 

xeométrica e alxébrica 

adecuadas. 

 Bloque 4. Funcións  

▪ f ▪ B4.1. Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos 

nun sistema de eixes 

coordenados. 

▪ B4.1. Coñecer, manexar e 

interpretar o sistema de 

coordenadas cartesianas. 

▪ MAB4.1.1. Localiza 

puntos no plano a partir 

das súas coordenadas e 

nomea puntos do plano 

escribindo as súas 

coordenadas. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.2. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente. Formas de 

presentación (linguaxe 

habitual, táboa, gráfica e 

fórmula). 

▪ B4.2. Manexar as formas 

de presentar unha función 

(linguaxe habitual, táboa 

numérica, gráfica e 

ecuación, pasando 

dunhas formas a outras e 

elixindo a mellor delas en 

función do contexto). 

▪ MAB4.2.1. Pasa dunhas 

formas de representación 

dunha función a outras e 

elixe a máis adecuada en 

función do contexto. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.2. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente. Formas de 

presentación (linguaxe 

habitual, táboa, gráfica e 

fórmula). 

▪ B4.3. Comprender o 

concepto de función. 

▪ MAB4.3.1. Recoñece se 

unha gráfica representa 

ou non unha función. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.3. Funcións lineais. 

Cálculo, interpretación e 

identificación da pendente 

da recta. Representacións 

da recta a partir da 

ecuación e obtención da 

ecuación a partir dunha 

▪ B4.4. Recoñecer, 

representar e analizar as 

funcións lineais, e 

utilizalas para resolver 

problemas. 

▪ MAB4.4.1. Recoñece e 

representa unha función 

lineal a partir da ecuación 

ou dunha táboa de 

valores, e obtén a 

pendente da recta 

correspondente. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

recta. 

▪ B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e a 

interpretación de gráficas. 

▪ MAB4.4.2. Obtén a 

ecuación dunha recta a 

partir da gráfica ou táboa 

de valores. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.4.3. Escribe a 

ecuación correspondente 

á relación lineal existente 

entre dúas magnitudes e 

represéntaa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.4.4. Estuda 

situacións reais sinxelas 

e, apoiándose en 

recursos tecnolóxicos, 

identifica o modelo 

matemático funcional 

(lineal ou afín) máis 

axeitado para explicalas, 

e realiza predicións e 

simulacións sobre o seu 

comportamento. 

▪ CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Poboación e 

individuo. Mostra. 

Variables estatísticas. 

▪ B5.2. Variables 

cualitativas e 

cuantitativas. 

▪ B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

▪ B5.4. Organización en 

táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 

▪ B5.5. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de frecuencias. 

▪ B5.6. Medidas de 

▪ B5.1. Formular preguntas 

axeitadas para coñecer 

as características de 

interese dunha poboación 

e recoller, organizar e 

presentar datos 

relevantes para 

respondelas, utilizando os 

métodos estatísticos 

apropiados e as 

ferramentas adecuadas, 

organizando os datos en 

táboas e construíndo 

gráficas, calculando os 

parámetros relevantes e 

obtendo conclusións 

▪ MAB5.1.1. Comprende o 

significado de poboación, 

mostra e individuo desde 

o punto de vista da 

estatística, entende que 

as mostras se empregan 

para obter información da 

poboación cando son 

representativas, e 

aplícaos a casos 

concretos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.2. Recoñece e 

propón exemplos de 

distintos tipos de 

variables estatísticas, 

tanto cualitativas como 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

tendencia central. razoables a partir dos 

resultados obtidos. 

cuantitativas. 

▪ MAB5.1.3. Organiza 

datos obtidos dunha 

poboación de variables 

cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as 

súas frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas, e 

represéntaos 

graficamente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.4. Calcula a 

media aritmética, a 

mediana (intervalo 

mediano) e a moda 

(intervalo modal), e 

emprégaos para 

interpretar un conxunto de 

datos elixindo o máis 

axeitado, e para resolver 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.5. Interpreta 

gráficos estatísticos 

sinxelos recollidos en 

medios de comunicación 

e outros ámbitos da vida 

cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.4. Organización en 

táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 

▪ B5.5. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de frecuencias. 

▪ B5.6. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.7. Utilización de 

calculadoras e 

ferramentas tecnolóxicas 

▪ B5.2. Utilizar ferramentas 

tecnolóxicas para 

organizar datos, xerar 

gráficas estatísticas, 

calcular parámetros 

relevantes e comunicar os 

resultados obtidos que 

respondan ás preguntas 

formuladas previamente 

sobre a situación 

estudada. 

▪ MAB5.2.1. Emprega a 

calculadora e ferramentas 

tecnolóxicas para 

organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de 

tendencia central. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.2.2. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

para o tratamento de 

datos, creación e 

interpretación de gráficos 

e elaboración de 

informes. 

comunicar información 

resumida e relevante 

sobre unha variable 

estatística analizada. 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.8. Fenómenos 

deterministas e aleatorios. 

▪ B5.9. Formulación de 

conxecturas sobre o 

comportamento de 

fenómenos aleatorios 

sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa 

comprobación. 

▪ B5.10. Frecuencia relativa 

dun suceso e a súa 

aproximación á 

probabilidade mediante a 

simulación ou 

experimentación. 

▪ B5.3. Diferenciar os 

fenómenos deterministas 

dos aleatorios, valorando 

a posibilidade que ofrecen 

as matemáticas para 

analizar e facer predicións 

razoables acerca do 

comportamento dos 

aleatorios a partir das 

regularidades obtidas ao 

repetir un número 

significativo de veces a 

experiencia aleatoria, ou 

o cálculo da súa 

probabilidade. 

▪ MAB5.3.1. Identifica os 

experimentos aleatorios e 

distíngueos dos 

deterministas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.2. Calcula a 

frecuencia relativa dun 

suceso mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.3. Realiza 

predicións sobre un 

fenómeno aleatorio a 

partir do cálculo exacto da 

súa probabilidade ou a 

aproximación desta 

mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.11. Sucesos 

elementais equiprobables 

e non equiprobables. 

▪ B5.12. Espazo mostral en 

experimentos sinxelos. 

Táboas e diagramas de 

árbore sinxelos. 

▪ B5.13. Cálculo de 

probabilidades mediante 

a regra de Laplace en 

experimentos sinxelos. 

▪ B5.4. Inducir a noción de 

probabilidade a partir do 

concepto de frecuencia 

relativa e como medida 

de incerteza asociada aos 

fenómenos aleatorios, 

sexa ou non posible a 

experimentación. 

▪ MAB5.4.1. Describe 

experimentos aleatorios 

sinxelos e enumera todos 

os resultados posibles, 

apoiándose en táboas, 

recontos ou diagramas en 

árbore sinxelos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.2. Distingue entre 

sucesos elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.3. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

asociados a experimentos 

sinxelos mediante a regra 

de Laplace, e exprésaa 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

en forma de fracción e 

como porcentaxe. 
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus 

eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario 

quedar na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer 

as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didacticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Poderase utilizar Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en 

xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas evaluables e se fora necesario para a introducción 

de novos contidos. 



  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ORGANIZADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas . Desta 

táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

  

4 

OS NÚMEROS 

ENTEIROS. 

POTENCIAS E 

RAÍCES   

 

 

MAB2.1.1. - MAB2.1.2. - MAB2.1.3. 

MAB2.2.4 - MAB2.2.5 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1. - MAB2.4.2. 

 

5 

 

OS NÚMEROS 

DECIMAIS 

 

MAB2.1.1. - MAB2.1.2. - MAB2.1.3. 

MAB2.2.6. - MAB2.2.8 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1. - MAB2.4.2. 

3 

DIVISIBILIDAD

E MAB2.2.1 -  MAB2.2.2 - MAB2.2.3. 

6 

AS 

FRACCIÓNS 

MAB2.1.1. - MAB2.1.3. 

MAB2.2.7. 

7 

OPERACIÓNS 

CON 

FRACCIÓNS 

 

MAB2.1.2. - MAB2.1.3. 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1. - MAB2.4.2. 

 

8 

PROPORCION

ALIDADE E 

PORCENTAXE

S 

 

MAB2.5.1. 

 

9 ÁLXEBRA 

MAB2.6.1 - MAB2.6.2. 

MAB2.7.1 - MAB2.7.2. 

10 

 

GRÁFICAS DE 

FUNCIÓNS 

 

MAB4.1.1 - MAB4.2.1. 

MAB4.3.1. 

MAB4.4.1 – MAB4.4.2. - MAB4.4.3. - MAB4.4.4. 

11 

RECTAS E 

ÁNGULOS 

 

MAB3.1.1 – MAB3.1.2. - MAB3.1.4. 

12 

 

FIGURAS E 

CORPOS 

MAB3.1.1 – MAB3.1.2. - MAB3.1.3. - MAB3.1.4. - 

MAB3.3.1. - MAB3.3.2. - MAB3.3.3. 
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XEOMÉTRICO

S 

 

13 

MAGNITUDES 

XEOMÉTRICA

S 

MAB3.2.1. - MAB3.2.2. 

MAB3.4.1. 

 

14 

 

ESTATÍSTICA 

 

MAB5.1.1. - MAB5.1.2. - MAB5.1.3 – MAB5.1.4. - MAB5.1.5. 

MAB5.2.1. - MAB5.2.2. 

 

15 

 

PROBABILIDA

DE 

 

MAB5.3.1 – MAB5.3.2. - MAB5.3.3. 

MAB5.4.1. - MAB5.4.2 

MAB5.4.3 



 

  Na táboa anterior non aparecen os estándares de aprendizaxe do bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas, cuxa temporalización  é simultánea a  cada un do  resto de estándares, e incluso coas actividades 

complementarias. Se acaso consideramos as seguintes excepcións nos estándares correspondentes ao contido 

B1.7., específicos dos bloque que se indican e que se traballan tamén de forma simultánea aos indicados na táboa 

anterior,  no marco das TIC: 

 

B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e organización 

de datos. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 

datos numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e 

das ideas matemáticas. 

 BLOQUE 2: Números e Álxebra 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

BLOQUE 4: Funcións 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

BLOQUE 3: Xeometría 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos previamente 

establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao contrastar esa 

información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada un deles 

deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

  

 

 



Programación Matemáticas 2020-2021 

83 

 A  AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto significa 

ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades e as 

potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente (ademais dos 

aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de comunicación e os 

recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación podería resumirse sinxelamente 

da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e a 

actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de determinados 

capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de reacción  fronte ao novo 

material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na aula e unha 

proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a través do 

Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que figuren as 

Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada grupo 

(xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se tomen decisión 

sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. 

 

 AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento no que 

aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso didáctico. A 

avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao longo do 

período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe do alumnado e 

melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas TICs, 

etc. 

 AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, bloque de 

contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 



 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: xaneiro a abril 

-3ª Avaliación: abril a xuño 

Contamos con 3 sesión por cada proba escrita. Na primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos contidos 

que correspondan á proba, na segunda farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a proba e os 

resultados. 

Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os alumnos/as 

que non acadaran os obxectivos. 

 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: OS NÚMEROS ENTEIROS + POTENCIAS E RAÍCES (U. 2) 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 5:  OS NÚMEROS DECIMAIS 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: AS FRACCIÓNS + DIVISIBILIDADE (U3) 

PROBA ESCRITA 

 

 

2ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 8:  OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 9:  PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10:  ÁLXEBRA 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:  GRÁFICAS DE FUNCIÓNS 

PROBA ESCRITA 
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3ª 

AVALI

ACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 11:  RECTAS E ÁNGULOS. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 12:  FIGURAS XEOMÉTRICAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:   ÀREAS E PERÍMETROS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 15:  ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

PROBA ESCRITA 

   

 

PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e teña o 

hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. Tamén, desde 

o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que realizarse únicamente 

deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha actitude activa, tomando nota e 

realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, elaboraremos 

plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que detectemos na aula,   

co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns de repaso, coas explicacións 

necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, comprobaremos cal é o nivel do que 

partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os factores 

a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade individual nese 

momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na situación que se presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE SE LEVARÁN A CABO  

 

 

Os alumnos de 1º poderán participar no concurso matemático: "canguro matemático" se se chegase a celebrar a 

convocatoria 2021. Así mesmo se selecionará un grupo de 8 alumnos de cada unha das clases para participar no rally 

matemático en todas as súas fases, sempre que consigan superar cada unha delas. 

 

2º ESO 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÇON DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución de 

problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razoada, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

▪ MAB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de forma 

razoada, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e 

o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ E 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias 

de resolución de 

problemas, realizando os 

cálculos necesarios e 

comprobando as solucións 

obtidas. 

▪ MAB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do 

problema. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

para resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento 

na resolución de 

problemas, reflexionando 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e investigacións 

matemáticas escolares, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos informes 

correspondentes. 

▪ B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

encontrar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a 

súa utilidade para facer 

predicións. 

▪ MAB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e 

leis matemáticas en 

situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas achadas 

para realizar simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, 

valorando a súa eficacia e 

idoneidade. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

os pasos e as ideas 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas 

de resolución. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.4.2. Formúlase 

novos problemas, a partir 

de un resolto, variando os 

datos, propondo novas 

▪ CMCCT 

▪ CAA 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou máis 

xerais de interese, e 

establecendo conexións 

entre o problema e a 

realidade. 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e investigacións 

matemáticas escolares, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos informes 

correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións 

obtidas nos procesos de 

investigación. 

▪ MAB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de situacións 

problemáticas da 

realidade. 

▪ MAB1.6.1. Identifica 

situacións problemáticas 

da realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MAB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo real e 

o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos que 

subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema ou duns 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

▪ MAB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.6.5. Realiza 

simulacións e predicións, 

en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e 

propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

▪ B1.7. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados ou 

construídos. 

▪ MAB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre el e os 

seus resultados, 

valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos matemáticos, 

de xeito individual e en 

equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

▪ MAB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación 

da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ MAB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa precisión, 

o esmero e o interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade 

da situación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

adopta a actitude axeitada 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

para cada caso. 

▪ MAB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas e 

buscar respostas 

axeitadas, tanto no estudo 

dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo en 

equipo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

▪ MAB1.9.1. Toma decisións 

nos procesos de 

resolución de problemas, 

de investigación e de 

matematización ou de 

modelización, valorando 

as consecuencias destas 

e a súa conveniencia pola 

súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

▪ B1.10. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares 

futuras. 

▪ MAB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando 

a potencia e sinxeleza das 

ideas claves, aprendendo 

para situacións futuras 

similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

▪ B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

▪ MAB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para 

a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a 

dificultade destes impida 

ou non aconselle facelos 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e  elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión 

de conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

manualmente. 

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas 

de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para tratar 

datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

información e elaborar 

conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

▪ B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da información 

e da comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, 

procurando, analizando e 

seleccionando información 

salientable en internet ou 

▪ MAB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e 

selección de información 

▪ CD 

▪ CCL 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e  elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e das ideas 

matemáticas. 

noutras fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.3. Usa 

adecuadamente os 

medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información 

das actividades, 

analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MAB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e 

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en 

ámbitos cotiáns. Fraccións 

equivalentes. 

Comparación de fraccións. 

▪ B2.1. Utilizar números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, e 

porcentaxes sinxelas, as 

súas operacións e as súas 

propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar 

información, e resolver 

problemas relacionados 

coa vida diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e 

utilízaos para representar, 

ordenar e interpretar 

axeitadamente a 

información cuantitativa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor 

de expresións numéricas 

de distintos tipos de 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

Representación, 

ordenación e operacións. 

▪ B2.3. Números decimais: 

representación, 

ordenación e operacións. 

▪ B2.4. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e operacións. 

▪ B2.5. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 

10. Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. 

Raíces cadradas. 

Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado 

e para o cálculo con 

calculadora. 

números mediante as 

operacións elementais e 

as potencias de 

expoñente natural, 

aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións. 

▪ MAB2.1.3. Emprega 

axeitadamente os tipos de 

números e as súas 

operacións, para resolver 

problemas cotiáns 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en 

ámbitos cotiáns. Fraccións 

▪ B2.2. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos 

significados dos números 

en contextos de paridade, 

divisibilidade e operacións 

elementais, mellorando así 

a comprensión do 

concepto e dos tipos de 

números. 

▪ MAB2.2.1. Realiza 

cálculos nos que 

interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica 

as regras básicas das 

operacións con potencias. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.2. Realiza 

operacións de conversión 

entre números decimais e 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

equivalentes. 

Comparación de fraccións. 

Representación, 

ordenación e operacións. 

▪ B2.3. Números decimais: 

representación, 

ordenación e operacións. 

▪ B2.4. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e operacións. 

▪ B2.5. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 

10. Utilización da notación 

científica para representar 

números grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. 

Raíces cadradas. 

Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado 

e para o cálculo con 

calculadora. 

fraccionarios, acha 

fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de 

problemas. 

▪ MAB2.2.3. Utiliza a 

notación científica e valora 

o seu uso para simplificar 

cálculos e representar 

números moi grandes. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado 

e para o cálculo con 

calculadora. 

▪ B2.3. Desenvolver, en 

casos sinxelos, a 

competencia no uso de 

operacións combinadas 

como síntese da secuencia 

de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a 

xerarquía das operacións 

ou estratexias de cálculo 

▪ MAB2.3.1. Realiza 

operacións combinadas 

entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios, 

con eficacia, mediante o 

cálculo mental, algoritmos 

de lapis e papel, 

calculadora ou medios 

tecnolóxicos, utilizando a 

▪ CMCCT 
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mental. notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía 

das operacións. 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado 

e para o cálculo con 

calculadora. 

▪ B2.4. Elixir a forma de 

cálculo apropiada (mental, 

escrita ou con calculadora), 

usando estratexias que 

permitan simplificar as 

operacións con números 

enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e 

estimando a coherencia e 

a precisión dos resultados 

obtidos. 

▪ MAB2.4.1. Desenvolve 

estratexias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos ou 

aproximados, valorando a 

precisión esixida na 

operación ou no problema. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.4.2. Realiza 

cálculos con números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, 

decidindo a forma máis 

axeitada (mental, escrita 

ou con calculadora), 

coherente e precisa. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Cálculos con 

porcentaxes (mental, 

manual e con 

calculadora). Aumentos e 

diminucións porcentuais. 

▪ B2.11. Razón, proporción 

e taxa.Taxa unitaria. 

Factores de conversión. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionais. Constante 

de proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución de 

problemas nos que 

interveña a 

proporcionalidade directa 

ou inversa, ou variacións 

porcentuais. Reparticións 

directa e inversamente 

proporcionais 

▪ B2.5. Utilizar diferentes 

estratexias (emprego de 

táboas, obtención e uso da 

constante de 

proporcionalidade, 

redución á unidade, etc.) 

para obter elementos 

descoñecidos nun 

problema a partir doutros 

coñecidos en situacións da 

vida real nas que existan 

variacións porcentuais e 

magnitudes directa ou 

inversamente 

proporcionais. 

▪ MAB2.5.1. Identifica e 

discrimina relacións de 

proporcionalidade 

numérica (como o factor 

de conversión ou cálculo 

de porcentaxes) e 

emprégaas para resolver 

problemas en situacións 

cotiás. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.5.2. Analiza 

situacións sinxelas e 

recoñece que interveñen 

magnitudes que non son 

directa nin inversamente 

proporcionais. 

▪ CMCCT 
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▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.13. Tradución de 

expresións da linguaxe 

cotiá que representen 

situacións reais, á 

alxébrica, e viceversa. 

▪ B2.14. Significados e 

propiedades dos números 

en contextos diferentes ao 

do cálculo (números 

triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc.). 

▪ B2.15. Linguaxe alxébrica 

para xeneralizar 

propiedades e simbolizar 

relacións. Obtención de 

fórmulas e termos xerais 

baseada na observación 

de pautas e regularidades. 

Valor numérico dunha 

expresión alxébrica. 

▪ B2.16. Operacións con 

expresións alxébricas 

sinxelas. Transformación e 

equivalencias. 

Identidades. Operacións 

con polinomios en casos 

sinxelos. 

▪ B2.6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando os patróns e 

leis xerais que os rexen, 

utilizando a linguaxe 

alxébrica para expresalos, 

comunicalos e realizar 

predicións sobre o seu 

comportamento ao 

modificar as variables, e 

operar con expresións 

alxébricas. 

▪ MAB2.6.1. Describe 

situacións ou enunciados 

que dependen de 

cantidades variables ou 

descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou 

regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e 

opera con elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.6.2. Identifica 

propiedades e leis xerais a 

partir do estudo de 

procesos numéricos 

recorrentes ou 

cambiantes, exprésaas 

mediante a linguaxe 

alxébrica e utilízaas para 

facer predicións. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.6.3. Utiliza as 

identidades alxébricas 

notables e as propiedades 

das operacións para 

transformar expresións 

alxébricas. 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.17. Ecuacións de 

primeiro grao cunha 

incógnita e de segundo 

grao cunha incógnita. 

Resolución por distintos 

métodos. Interpretación 

das solucións. Ecuacións 

sen solución. Resolución 

de problemas. 

▪ B2.18. Sistemas de dúas 

ecuacións lineais con 

dúas incógnitas. Métodos 

alxébricos de resolución e 

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para simbolizar e 

resolver problemas 

mediante a formulación de 

ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas 

de ecuacións, aplicando 

para a súa resolución 

métodos alxébricos ou 

gráficos, e contrastando os 

resultados obtidos. 

▪ MAB2.7.1. Comproba, 

dada unha ecuación (ou 

un sistema), se un número 

ou uns números é ou son 

solución desta. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.7.2. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, 

e sistemas de ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas, resólveas e 

▪ CMCCT 
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método gráfico. 

Resolución de problemas. 

interpreta o resultado 

obtido. 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Triángulos 

rectángulos. Teorema de 

Pitágoras. Xustificación 

xeométrica e aplicacións. 

▪ B3.1. Recoñecer o 

significado aritmético do 

teorema de Pitágoras 

(cadrados de números e 

ternas pitagóricas) e o 

significado xeométrico 

(áreas de cadrados 

construídos sobre os 

lados), e empregalo para 

resolver problemas 

xeométricos. 

▪ MAB3.1.1. Comprende os 

significados aritmético e 

xeométrico do teorema de 

Pitágoras e utilízaos para 

a procura de ternas 

pitagóricas ou a 

comprobación do teorema, 

construíndo outros 

polígonos sobre os lados 

do triángulo rectángulo. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.1.2. Aplica o 

teorema de Pitágoras para 

calcular lonxitudes 

descoñecidas na 

resolución de triángulos e 

áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

xeométricos ou en 

contextos reais 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.2. Semellanza: figuras 

semellantes. Criterios de 

semellanza. Razón de 

semellanza e escala. 

Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de 

corpos semellantes. 

▪ B3.2. Analizar e identificar 

figuras semellantes, 

calculando a escala ou 

razón de semellanza e a 

razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos 

semellantes. 

▪ MAB3.2.1. Recoñece 

figuras semellantes e 

calcula a razón de 

semellanza e a razón de 

superficies e volumes de 

figuras semellantes. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala 

para resolver problemas 

da vida cotiá sobre planos, 

mapas e outros contextos 

de semellanza. 

▪ CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Poliedros e corpos 

de revolución: elementos 

característicos; 

clasificación. Áreas e 

▪ B3.3. Analizar corpos 

xeométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, conos 

▪ MAB3.3.1. Analiza e 

identifica as 

características de corpos 

xeométricos utilizando a 

▪ CMCCT 
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volumes. e esferas) e identificar os 

seus elementos 

característicos (vértices, 

arestas, caras, 

desenvolvementos planos, 

seccións ao cortar con 

planos, corpos obtidos 

mediante seccións, 

simetrías, etc.). 

linguaxe xeométrica 

axeitada. 

▪ MAB3.3.2. Constrúe 

seccións sinxelas dos 

corpos xeométricos, a 

partir de cortes con 

planos, mentalmente e 

utilizando os medios 

tecnolóxicos axeitados. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.3.3. Identifica os 

corpos xeométricos a 

partir dos seus 

desenvolvementos planos 

e reciprocamente. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Propiedades, 

regularidades e relacións 

dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e 

volumes do mundo físico. 

▪ B3.5. Uso de ferramentas 

informáticas para estudar 

formas, configuracións e 

relacións xeométricas. 

▪ B3.4. Resolver problemas 

que leven consigo o 

cálculo de lonxitudes, 

superficies e volumes do 

mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades 

e relacións dos poliedros. 

▪ MAB3.4.1. Resolve 

problemas da realidade 

mediante o cálculo de 

áreas e volumes de 

corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes 

xeométrica e alxébrica 

axeitadas. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

▪ f ▪ B4.1. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente; formas de 

presentación (linguaxe 

habitual, táboa, gráfica e 

fórmula); crecemento e 

decrecemento; 

continuidade e 

descontinuidade; cortes 

cos eixes; máximos e 

mínimos relativos. Análise 

e comparación de 

gráficas. 

▪ B4.1. Manexar as formas 

de presentar unha función 

(linguaxe habitual, táboa 

numérica, gráfica e 

ecuación), pasando 

dunhas formas a outras e 

elixindo a mellor delas en 

función do contexto. 

▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas 

formas de representación 

dunha función a outras, e 

elixe a máis adecuada en 

función do contexto. 

▪ CMCCT 
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▪ f ▪ B4.1. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente; formas de 

presentación (linguaxe 

habitual, táboa, gráfica e 

fórmula); crecemento e 

decrecemento; 

continuidade e 

descontinuidade; cortes 

cos eixes; máximos e 

mínimos relativos. Análise 

e comparación de 

gráficas. 

▪ B4.2. Comprender o 

concepto de función, e 

recoñecer, interpretar e 

analizar as gráficas 

funcionais. 

▪ MAB4.2.1. Recoñece se 

unha gráfica representa 

ou non unha función. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.2.2. Interpreta unha 

gráfica e analízaa, 

recoñecendo as súas 

propiedades máis 

características. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.2. Funcións lineais. 

Cálculo, interpretación e 

identificación da pendente 

da recta. Representacións 

da recta a partir da 

ecuación e obtención da 

ecuación a partir dunha 

recta. 

▪ B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e 

interpretación de gráficas. 

▪ B4.3. Recoñecer, 

representar e analizar as 

funcións lineais, e utilizalas 

para resolver problemas. 

▪ MAB4.3.1. Recoñece e 

representa unha función 

lineal a partir da ecuación 

ou dunha táboa de 

valores, e obtén a 

pendente da recta 

correspondente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.3.2. Obtén a 

ecuación dunha recta a 

partir da gráfica ou táboa 

de valores. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.3.3. Escribe a 

ecuación correspondente 

á relación lineal existente 

entre dúas magnitudes, e 

represéntaa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.3.4. Estuda 

situacións reais sinxelas e, 

apoiándose en recursos 

tecnolóxicos, identifica o 

modelo matemático 

funcional (lineal ou afín) 

máis axeitado para 

▪ CMCCT 
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explicalas, e realiza 

predicións e simulacións 

sobre o seu 

comportamento. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

▪ B5.2. Organización en 

táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 

▪ B5.3. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de frecuencias; 

diagramas de caixa e 

bigotes 

▪ B5.4. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de 

dispersión. 

▪ B5.1. Formular preguntas 

axeitadas para coñecer as 

características de interese 

dunha poboación e 

recoller, organizar e 

presentar datos relevantes 

para respondelas, 

utilizando os métodos 

estatísticos apropiados e 

as ferramentas axeitadas, 

organizando os datos en 

táboas e construíndo 

gráficas, calculando os 

parámetros relevantes, e 

obtendo conclusións 

razoables a partir dos 

resultados obtidos. 

▪ MAB5.1.1. Organiza 

datos, obtidos dunha 

poboación de variables 

cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as 

súas frecuencias 

absolutas, relativas, e 

acumuladas, e 

represéntaos 

graficamente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.2. Calcula a 

media aritmética, a 

mediana (intervalo 

mediano), a moda 

(intervalo modal), o rango 

e os cuartís, elixe o máis 

axeitado, e emprégaos 

para interpretar un 

conxunto de datos e para 

resolver problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.3. Interpreta 

gráficos estatísticos 

sinxelos recollidos en 

medios de comunicación e 

outros ámbitos da vida 

cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.2. Organización en 

táboas de datos recollidos 

nunha experiencia. 

▪ B5.3. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de frecuencias, 

diagramas de caixa e 

▪ B5.2. Utilizar ferramentas 

tecnolóxicas para organizar 

datos, xerar gráficas 

estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e 

comunicar os resultados 

obtidos que respondan ás 

▪ MAB5.2.1. Emprega a 

calculadora e ferramentas 

tecnolóxicas para 

organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de 

tendencia central, o rango 

▪ CMCCT 
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bigotes 

▪ B5.4. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de 

dispersión: rango e 

cuartís, percorrido 

intercuarílico, varianza e 

desviación típica. 

▪ B5.6. Utilización de 

calculadoras e 

ferramentas tecnolóxicas 

para o tratamento de 

datos, creación e 

interpretación de gráficos 

e elaboración de informes. 

preguntas formuladas 

previamente sobre a 

situación estudada. 

e os cuartís. 

▪ MAB5.2.2. Utiliza as 

tecnoloxías da información 

e da comunicación para 

comunicar información 

resumida e relevante 

sobre unha variable 

estatística analizada. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.7. Fenómenos 

deterministas e aleatorios. 

▪ B5.8. Formulación de 

conxecturas sobre o 

comportamento de 

fenómenos aleatorios 

sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa 

comprobación. 

▪ B5.9. Frecuencia relativa 

dun suceso e a súa 

aproximación á 

probabilidade mediante a 

simulación ou 

experimentación. 

▪ B5.3. Diferenciar os 

fenómenos deterministas 

dos aleatorios, valorando a 

posibilidade que ofrecen as 

matemáticas para analizar 

e facer predicións 

razoables acerca do 

comportamento dos 

aleatorios a partir das 

regularidades obtidas ao 

repetir un número 

significativo de veces a 

experiencia aleatoria, ou o 

cálculo da súa 

probabilidade. 

▪ MAB5.3.1. Identifica os 

experimentos aleatorios e 

distíngueos dos 

deterministas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.2. Calcula a 

frecuencia relativa dun 

suceso mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.3. Realiza 

predicións sobre un 

fenómeno aleatorio a 

partir do cálculo exacto da 

súa probabilidade ou a 

aproximación desta 

mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.10. Sucesos 

elementais equiprobables 

e non equiprobables. 

▪ B5.11. Espazo mostral en 

experimentos sinxelos. 

Táboas e diagramas de 

▪ B5.4. Inducir a noción de 

probabilidade a partir do 

concepto de frecuencia 

relativa e como medida de 

incerteza asociada aos 

fenómenos aleatorios, sexa 

▪ MAB5.4.1. Describe 

experimentos aleatorios 

sinxelos e enumera todos 

os resultados posibles, 

apoiándose en táboas, 

recontos ou diagramas en 

▪ CMCCT 
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árbore sinxelos. 

▪ B5.12. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace en 

experimentos sinxelos. 

ou non posible a 

experimentación. 

árbore sinxelos. 

▪ MAB5.4.2. Distingue entre 

sucesos elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.3. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

asociados a experimentos 

sinxelos mediante a regra 

de Laplace, e exprésaa en 

forma de fracción e como 

porcentaxe. 

▪ CMCCT 

 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A  igualdade entre os sexos, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, 

da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, e a educación para a paz introducirase 

fomentando o desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns de sexo, e potenciando un clima 

de aceptación, respecto e valoración das solucións distintas das propias que sexan aportadas por outras persoas, 

independentemente do seu sexo, raza, nacionalidade, grao de discapacidade (se fose o caso), condición sexual, crenza 

relixiosa, etc. Ao mesmo tempo, este tipo de actividades versarán sobre aplicacións matemáticas en contextos 

relacionados cos elementos transversais que se queren traballar. Asemade, a profesora ou profesor  de Matemáticas 

deberá de ser a primeira persoa en dar exemplo, empregando diariamente unha linguaxe non sexista, non violenta, non 

discriminatoria e non irrespectuosa co alumnado , coidando que os enunciados dos exercicios e problemas non 

reproduzan roles de tipo sexista ou tolerantes con calquera tipo de violencia. 

 

A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de exercicios e problemas, de contextos que se 

refiran a situacións de coidado da saúde e prevención de enfermidades que están presentes diariamente nos medios 

de comunicación. Neste sentido, convén incidir nos temas de representacións gráficas na correlación entre o consumo 

diario de tabaco e diferentes enfermidades asociadas a este feito e na incidencia dos malos hábitos de saúde (falta de 

exercicio físico, estrés, consumo de alcol...) nas enfermidades cardiovasculares. 

 

A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo e, polo tanto coa responsabilidade 

persoal no cumprimento das tarefas, a valoración dos distintos puntos de vista e a aceptación de decisións colectivas 

nas situacións onde proceda elección por parte do grupo. 

 

A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións expresadas mediante 

linguaxes numéricas, gráficas e estatísticas, como os que nos poden ofrecer situación relacionadas coas rebaixas, o 

IVE ou as etiquetas dos produtos de alimentación. 
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A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo estatístico e a interpretación de gráficas 

e táboas de datos como as relacionadas coa contaminación ambiental, a deforestación, a superpoboación mundial, a 

propagación de especies invasoras... 

 

A educación viaria é importante introducila como elemento motivador, aproveitando a afección dalgunhas alumnas e 

alumnos aos deportes automobilísticos. O seu obxecto é incrementar a reflexión e a conciencia crítica ante 

determinados comportamentos cos vehículos. Neste aspecto, os exercicios espazo-tempo, os exercicios de planos de 

estradas a escala e as estatísticas de accidentes e as súas causas conforman un bo referente. 

 

O valor do sentido crítico debe ser fortalecido con enunciados de exercicios que poñan de manifesto a utilización 

sesgada e manipulada da información nos medios escritos e audiovisuais. 

 

A prevención do acoso escolar debe ser tratada na aula aproveitando as críticas ou desprezos que poidan aparecer por 

parte das compañeiras e compañeiros ás preguntas, respostas ou comentarios dalgunha alumna ou alumno. Neste 

sentido, cómpre sinalar que a avaliación continua e, en concreto, a análise da conduta e do estado anímico do alumnado 

por parte do profesorado é unha boa medida preventiva desta problemática. 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ORGANIZADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas  . Desta táboa e a 

do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos deducir os contidos 

correspondente a cada unidade didáctica. 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

2 OS NÚMEROS ENTEIROS  (REPASO) 

MAB2.1.1.  - MAB2.1.2.  - MAB2.1.3. 

MAB2.2.1 - MAB2.2.3. 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1.  - MAB2.4.2. 

3 

 

OS NÚMEROS DECIMAIS: tipos, orden, equivalencia 

con fraccións, notación científica. Repaso de 

operacións. 

 

MAB2.1.1.  - MAB2.1.2.  - MAB2.1.3. 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1.  - MAB2.4.2. 

4 

AS FRACCIÓNS 

 

MAB2.1.1.  - MAB2.1.2.  - MAB2.1.3. 

MAB2.2.1 - MAB2.2.2 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1.  - MAB2.4.2. 

5 PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

MAB2.5.1  - MAB2.5.2 

 

6 ÁLXEBRA MAB2.6.1 – MAB2.6.2 - MAB2.6.3 

7 ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAO MAB2.7.1. - MAB2.7.2. 

8 SISTEMAS DE ECUACIÓNS MAB2.7.1.  - MAB2.7.2. 

9 

 

 FUNCIÓNS 

 

MAB4.1.1 - MAB4.2.1. - MAB4.2.2. 

MAB4.3.1  - MAB4.3.2 – MAB4.3.3 - MAB4.3.4 



10 TEOREMA DE PITÁGORAS MAB3.1.1.  - MAB3.1.2. 

11 SEMELLANZA. TEOREMA DE TALES MAB3.2.1. - MAB3.2.2. 

12 CORPOS XEOMÉTRICOS MAB3.3.1. - MAB3.3.2. - MAB3.3.3. 

13 MAGNITUDES XEOMÉTRICAS MAB3.4.1. 

14 ESTATÍSTICA (I) MAB5.1.1. - MAB5.1.2. - MAB5.1.3 

15 ESTATÍSTICA (II) MAB5.2.1.- MAB5.2.2. 

16 AZAR E PROBABILIDADE 

MAB5.3.1 - MAB5.3.2. - MAB5.3.3. 

MAB5.4.1. - MAB5.4.2 - MAB5.4.3 

 

Na táboa anterior non aparecen os estándares de aprendizaxe do bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en 

matemáticas, cuxa temporalización  é simultánea a  cada un do  resto de estándares, e incluso coas actividades 

complementarias. Se acaso consideramos as seguintes excepcións nos estándares correspondentes ao contido 

B1.7., específicos dos bloque que se indican,e que se traballan tamén de forma simultánea aos indicados na táboa 

anterior,  no marco das TICS: 

 

 

B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e organización 

de datos. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 

datos numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo e os resultados e 

as conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e 

das ideas matemáticas. 

 BLOQUE 2: Números e Álxebra 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

BLOQUE 4: Funcións 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

BLOQUE 3: Xeometría 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 

favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario quedar 

na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didacticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Utilizaremos Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en xeral, 

como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas evaluables e se fora necesario para a introducción de 

novos contidos. 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos 

previamente establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao 

contrastar esa información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada 

un deles deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

A AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto 

significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades 

e as potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente 

(ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de 

comunicación e os recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación 

podería resumirse sinxelamente da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e 

a actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de 

determinados capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de 

reacción  fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na 

aula e unha proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a 

través do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que 

figuren as Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada 

grupo (xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se 



tomen decisión sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. Este tipo de medidas merecen un 

epígrafe aparte que concretaremos máis adiante. 

 

AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento 

no que aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso 

didáctico. A avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de 

aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao 

longo do período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe 

do alumnado e melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas 

TICs, etc. 

AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, 

bloque de contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase unha temporalización planificada das probas escritas por unidades e por cada 

unha das tres Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: decembro a marzo 

-3ª Avaliación: marzo a xuño 

Contamos con 3 sesión por cada proba escrita. Na primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos 

contidos que correspondan á proba, na segunda farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a 

proba e os resultados. 
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Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os 

alumnos/as que non acadaran os obxectivos, segundo se detallará cos procedementos de avaliación. 

Esta temporalización poderá ser modificada e adaptada tendo en conta fundamentalmente cuestións como o 

normal desenvolvemento do período lectivo, o ritmo de aprendizaxe e adquisición de competencias por parte 

do alumnado ou aquelas que determinen o anterior. 

 

 

 

 

 

 

 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: OS NÚMEROS ENTEIROS 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: OS NÚMEROS DECIMAIS 

UNIDADE DIDÁCTICA 4:  AS FRACCIÓNS 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 6:  ÁLXEBRA 

UNIDADE DIDÁCTICA 7:   ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRADO 

PROBA ESCRITA 

 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN) 

 

2ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 8:  SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

UNIDADE DIDÁCTICA 9: FUNCIÓNS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: TEOREMA DE PITÁGORAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 11: SEMELLANZA. TEOREMA DE TALES 

PROBA ESCRITA 

 

3ª 

AVAL

IACIÓ

N 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN) 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:  CORPOS XEOMÉTRICOS 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:   MAGNITUDES XEOMÉTRICAS 



PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:  ESTATÍSTICA (I) 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:  ESTATÍSTICA (II) 

UNIDADE DIDÁCTICA 15:  PROBABILIDADE 

PROBA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

Debido a crise do COVID-19 acontecida no curso académico 2019/2020 non se puideron traballar tódolos 

saberes correspondentes ó currículo oficial da materia, o cal se detalla nas correspondentes addendas das 

programacións didácticas daquel ano. A continuación mostrase un resumo das aprendizaxes non 

traballadas no primeiro curso da ESO durante o 2019/2020: 

* Bloque 2. Proporcionalidade e álxebra. 

* Bloque 3. Xeometría. 

* Bloque 4. Funcións. 

* Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

Coa finalidade de incorporar e reforzar aqueles, terase en conta que o currículo do segundo curso da ESO é 

unha continuación e ampliación do primeiro curso. Dese xeito, aquelas aprendizaxes non adquiridas 

traballaranse tomando como referencia o currículo do primeiro curso e facendo os reforzos e ampliacións 

que sexan necesarios conforme ó currículo do segundo curso. 

Partindo da avaliación inicial, informes individuais do alumnado e das addendas á programación feitas no 

curso anterior, terase en conta o nivel previo do alumnado, especialmente naqueles contidos que fosen 

importantes de cara a traballar as aprendizaxes non adquiridas. 

A temporalización e a distribución das sesións adaptarase de xeito que se favoreza a adquisición dos 

saberes non adquiridos. Daráselle prioridade a impartir aqueles en sesións presenciais, no caso de que 

puideran presentarse confinamentos sanitarios. Ademais do anterior, cando se amosen dificultades no grupo 

ou individuais, propoñeranse no seu caso traballos, fichas e actividades que favorezan a aprendizaxe. 

Tódalas medidas tomaranse de xeito flexible,  podendo adaptar o proceso de ensino ó ritmo de aprendizaxe 

e adquisición de competencias do alumnado, e favorecendo que se adquiran as aprendizaxes necesarias 

non traballadas o curso anterior. 
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PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e 

teña o hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se 

programan. Tamén, desde o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as 

explicacións teñen que realizarse únicamente deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos 

mesmos,  han de manter unha actitude activa, tomando nota e realizando no caderno os exemplos que se 

propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, 

elaboraremos plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias 

que detectemos na aula,   co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de 

boletíns de repaso, coas explicacións necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que 

iniciemos, comprobaremos cal é o nivel do que partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

 

 

 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os 

factores a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade 

individual nese momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na 

situación que se presente. 

2º ESO BILINGÜE 

 

Introdución 

 

 Os departamentos de matemáticas e inglés do IES A SANGRIÑA desenvolven unha sección bilingüe  

na área de matemática en 1º e 2º da ESO. 

 

A posta en práctica desta iniciativa responde: 

 

A necesidade de motivar aos alumnos na aprendizaxe de linguas estranxeiras non como un fin en si mesmas, 

senón como unha ferramenta comunicativa, de modo que teñan conciencia da aplicación práctica da súa 

formación lingüística. 

O desenvolvemento dunha conciencia plurilingüe, de acordo cos obxectivos do MER,2 utilizando todo tipo de 

recursos comunicativos dos diferentes códigos que estudan (castelán, galego, inglés e mesmo unha 2ª 

LE). 

                                                 
2 

  
  
  



 

Os obxetivos xerais en relación coa lingua son: 

 

1.  Lograr unha mellora das competencias tanto na primeira lingua como na segunda, 

incrementando a súa comprensión e produción lingüísticas. 

2.  Buscar a mellora da capacidade comunicativa en inglés, especialmente na produción e 

interacción  oral. 

3.  Adquirir o vocabulario propio da área de matemáticas. 

4.  Desenvolver nos alumnos unha personalidade mais rica e complexa, mellorando a 

capacidade de aprendizaxe posterior de linguas e de apertura a novas experiencias culturais. 

5.  Aumentar o coñecemento dos aspectos socioculturais dos países de fala inglesa, permitindo 

que os alumnos desenvolvan un espírito crítico e valoren os elementos máis positivos de cada 

cultura. 

6.  Incrementar a sensibilidade intercultural, promover a tolerancia e implantar o respecto mutuo 

entre o alumnado de distintas orixes lingüísticas e culturais. 

7.  Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor das relacións sociais. 

8.  Lograr que os alumnos sexan conscientes da importancia do coñecemento da lingua como 

chave de éxito persoal e profesional, e do valor do aprendizaxe de idiomas dentro dun contexto 

cultural e económico. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÇON DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución 

de problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razoada, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de forma 

razoada, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ E 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

▪ B1.2. Utilizar procesos 

de razoamento e 

estratexias de resolución 

▪ MAB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

dos problemas (datos, 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

relacións entre os datos, 

e contexto do 

problema). 

▪ MAB1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e relaciónaa 

co número de solucións 

do problema. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos 

problemas para 

resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de 

razoamento na 

resolución de 

problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución 

de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

▪ B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, 

para encontrar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, 

valorando a súa utilidade 

para facer predicións. 

▪ MAB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e 

leis matemáticas en 

situacións de cambio, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas achadas 

para realizar 

simulacións e predicións 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

sobre os resultados 

esperables, valorando a 

súa eficacia e 

idoneidade. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

os pasos e as ideas 

importantes, analizando 

a coherencia da 

solución ou procurando 

outras formas de 

resolución. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.4.2. Formúlase 

novos problemas, a 

partir de un resolto, 

variando os datos, 

propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou 

máis xerais de interese, 

e establecendo 

conexións entre o 

problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 



Programación Matemáticas 2019-2020 

113 

 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e 

presentar informes sobre 

o proceso, resultados e 

conclusións obtidas nos 

procesos de 

investigación. 

▪ MAB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes (alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-

probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir 

da identificación de 

situacións problemáticas 

da realidade. 

▪ MAB1.6.1. Identifica 

situacións 

problemáticas da 

realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MAB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos que 

subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos 

necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos 

que permitan a 

resolución dun problema 

ou duns problemas 

dentro do campo das 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

matemáticas. 

▪ MAB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.6.5. Realiza 

simulacións e 

predicións, en contexto 

real, para valorar a 

adecuación e as 

limitacións dos modelos, 

e propón melloras que 

aumenten a súa 

eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.7. Valorar a 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da realidade 

cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados 

ou construídos. 

▪ MAB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre el e 

os seus resultados, 

valorando outras 

opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

en contextos 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

▪ MAB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para 

o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da crítica 

razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ MAB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa 

precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

▪ MAB1.8.3. Distingue 

entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para 

cada caso. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade 

e indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas e 

buscar respostas 

axeitadas, tanto no 

estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo 

en equipo. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪  b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

▪ MAB1.9.1. Toma 

decisións nos procesos 

de resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, valorando 

as consecuencias 

destas e a súa 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

▪ B1.10. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares 

▪ MAB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

futuras. valorando a potencia e 

sinxeleza das ideas 

claves, aprendendo 

para situacións futuras 

similares. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e 

a organización de 

datos. 

– Elaboración e 

creación de 

representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou 

estatístico. 

– Deseño de 

simulacións e  

elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas diversas. 

– Elaboración de 

informes e 

documentos sobre os 

▪ B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións 

matemáticas mediante 

simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións 

diversas que axuden á 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

▪ MAB1.11.1. Selecciona 

ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos 

ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida 

ou non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MAB1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para facer 

representacións gráficas 

de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas 

tecnolóxicas interactivas 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

procesos levados a 

cabo e os resultados e 

as conclusións 

obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e das 

ideas matemáticas. 

para amosar, analizar e 

comprender 

propiedades 

xeométricas. 

▪ MAB1.11.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para tratar datos e 

gráficas estatísticas, 

extraer información e 

elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e 

a organización de 

datos. 

– Elaboración e 

creación de 

representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais e a 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou 

estatístico. 

– Deseño de 

simulacións e  

elaboración de 

▪ B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, 

procurando, analizando 

e seleccionando 

información salientable 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, 

e compartíndoos en 

ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción. 

▪ MAB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e 

selección de 

información relevante, 

coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.3. Usa 

adecuadamente os 

medios tecnolóxicos 

para estruturar e 

mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, 

recollendo a información 

das actividades, 

▪ CD 

▪ CAA 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas diversas. 

– Elaboración de 

informes e 

documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e os resultados e 

as conclusións 

obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e das 

ideas matemáticas. 

analizando puntos fortes 

e débiles do seu 

proceso educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

▪ MAB1.12.4. Emprega 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

compartir ideas e 

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en 

ámbitos cotiáns. 

Fraccións equivalentes. 

Comparación de 

fraccións. 

Representación, 

ordenación e 

operacións. 

▪ B2.3. Números 

decimais: 

representación, 

ordenación e 

operacións. 

▪ B2.1. Utilizar números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, 

e porcentaxes sinxelas, 

as súas operacións e as 

súas propiedades, para 

recoller, transformar e 

intercambiar 

información, e resolver 

problemas relacionados 

coa vida diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

fraccionarios e 

decimais) e utilízaos 

para representar, 

ordenar e interpretar 

axeitadamente a 

información cuantitativa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.1.2. Calcula o 

valor de expresións 

numéricas de distintos 

tipos de números 

mediante as operacións 

elementais e as 

potencias de expoñente 

natural, aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ B2.4. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e 

operacións. 

▪ B2.5. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 

10. Utilización da 

notación científica para 

representar números 

grandes. 

▪ B2.7. Cadrados 

perfectos. Raíces 

cadradas. Estimación e 

obtención de raíces 

aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora. 

▪ MAB2.1.3. Emprega 

axeitadamente os tipos 

de números e as súas 

operacións, para 

resolver problemas 

cotiáns 

contextualizados, 

representando e 

interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, 

cando sexa necesario, 

os resultados obtidos. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: 

representación, 

ordenación na recta 

numérica e operacións. 

Operacións con 

calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en 

ámbitos cotiáns. 

Fraccións equivalentes. 

▪ B2.2. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos 

significados dos 

números en contextos de 

paridade, divisibilidade e 

operacións elementais, 

mellorando así a 

comprensión do 

concepto e dos tipos de 

números. 

▪ MAB2.2.1. Realiza 

cálculos nos que 

interveñen potencias de 

expoñente natural e 

aplica as regras básicas 

das operacións con 

potencias. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.2.2. Realiza 

operacións de 

conversión entre 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Comparación de 

fraccións. 

Representación, 

ordenación e 

operacións. 

▪ B2.3. Números 

decimais: 

representación, 

ordenación e 

operacións. 

▪ B2.4. Relación entre 

fraccións e decimais. 

Conversión e 

operacións. 

▪ B2.5. Potencias de 

números enteiros e 

fraccionarios con 

expoñente natural: 

operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 

10. Utilización da 

notación científica para 

representar números 

grandes. 

▪ B2.7. Cadrados 

perfectos. Raíces 

cadradas. Estimación e 

obtención de raíces 

aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora. 

números decimais e 

fraccionarios, acha 

fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de 

problemas. 

▪ MAB2.2.3. Utiliza a 

notación científica e 

valora o seu uso para 

simplificar cálculos e 

representar números 

moi grandes. 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das 

operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora. 

▪ B2.3. Desenvolver, en 

casos sinxelos, a 

competencia no uso de 

operacións combinadas 

como síntese da 

secuencia de operacións 

aritméticas, aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións ou 

estratexias de cálculo 

mental. 

▪ MAB2.3.1. Realiza 

operacións combinadas 

entre números enteiros, 

decimais e 

fraccionarios, con 

eficacia, mediante o 

cálculo mental, 

algoritmos de lapis e 

papel, calculadora ou 

medios tecnolóxicos, 

utilizando a notación 

máis axeitada e 

respectando a xerarquía 

das operacións. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e 

utilización de estratexias 

para o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e para o 

cálculo con calculadora. 

▪ B2.4. Elixir a forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita ou con 

calculadora), usando 

estratexias que permitan 

simplificar as operacións 

con números enteiros, 

fraccións, decimais e 

porcentaxes, e 

estimando a coherencia 

e a precisión dos 

resultados obtidos. 

▪ MAB2.4.1. Desenvolve 

estratexias de cálculo 

mental para realizar 

cálculos exactos ou 

aproximados, valorando 

a precisión esixida na 

operación ou no 

problema. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.4.2. Realiza 

cálculos con números 

naturais, enteiros, 

fraccionarios e 

decimais, decidindo a 

forma máis axeitada 

(mental, escrita ou con 

calculadora), coherente 

e precisa. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Cálculos con 

porcentaxes (mental, 

manual e con 

calculadora). Aumentos 

e diminucións 

porcentuais. 

▪ B2.5. Utilizar diferentes 

estratexias (emprego de 

táboas, obtención e uso 

da constante de 

proporcionalidade, 

redución á unidade, etc.) 

▪ MAB2.5.1. Identifica e 

discrimina relacións de 

proporcionalidade 

numérica (como o factor 

de conversión ou cálculo 

de porcentaxes) e 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ B2.11. Razón, 

proporción e taxa.Taxa 

unitaria. Factores de 

conversión. Magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionais. 

Constante de 

proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución de 

problemas nos que 

interveña a 

proporcionalidade 

directa ou inversa, ou 

variacións porcentuais. 

Reparticións directa e 

inversamente 

proporcionais 

para obter elementos 

descoñecidos nun 

problema a partir doutros 

coñecidos en situacións 

da vida real nas que 

existan variacións 

porcentuais e 

magnitudes directa ou 

inversamente 

proporcionais. 

emprégaas para 

resolver problemas en 

situacións cotiás. 

▪ MAB2.5.2. Analiza 

situacións sinxelas e 

recoñece que 

interveñen magnitudes 

que non son directa nin 

inversamente 

proporcionais. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.13. Tradución de 

expresións da linguaxe 

cotiá que representen 

situacións reais, á 

alxébrica, e viceversa. 

▪ B2.14. Significados e 

propiedades dos 

números en contextos 

diferentes ao do cálculo 

(números triangulares, 

cadrados, pentagonais, 

etc.). 

▪ B2.15. Linguaxe 

alxébrica para 

xeneralizar propiedades 

e simbolizar relacións. 

Obtención de fórmulas e 

termos xerais baseada 

na observación de 

pautas e regularidades. 

▪ B2.6. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando os patróns 

e leis xerais que os 

rexen, utilizando a 

linguaxe alxébrica para 

expresalos, comunicalos 

e realizar predicións 

sobre o seu 

comportamento ao 

modificar as variables, e 

operar con expresións 

alxébricas. 

▪ MAB2.6.1. Describe 

situacións ou 

enunciados que 

dependen de cantidades 

variables ou 

descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou 

regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e 

opera con elas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.6.2. Identifica 

propiedades e leis 

xerais a partir do estudo 

de procesos numéricos 

recorrentes ou 

cambiantes, exprésaas 

mediante a linguaxe 

alxébrica e utilízaas 

para facer predicións. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.6.3. Utiliza as ▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

Valor numérico dunha 

expresión alxébrica. 

▪ B2.16. Operacións con 

expresións alxébricas 

sinxelas. 

Transformación e 

equivalencias. 

Identidades. Operacións 

con polinomios en casos 

sinxelos. 

identidades alxébricas 

notables e as 

propiedades das 

operacións para 

transformar expresións 

alxébricas. 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.17. Ecuacións de 

primeiro grao cunha 

incógnita e de segundo 

grao cunha incógnita. 

Resolución por distintos 

métodos. Interpretación 

das solucións. 

Ecuacións sen solución. 

Resolución de 

problemas. 

▪ B2.18. Sistemas de 

dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas. 

Métodos alxébricos de 

resolución e método 

gráfico. Resolución de 

problemas. 

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para simbolizar 

e resolver problemas 

mediante a formulación 

de ecuacións de primeiro 

e segundo grao, e 

sistemas de ecuacións, 

aplicando para a súa 

resolución métodos 

alxébricos ou gráficos, e 

contrastando os 

resultados obtidos. 

▪ MAB2.7.1. Comproba, 

dada unha ecuación (ou 

un sistema), se un 

número ou uns números 

é ou son solución desta. 

▪ CMCCT 

▪ MAB2.7.2. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao, e sistemas de 

ecuacións lineais con 

dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o 

resultado obtido. 

▪ CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Triángulos 

rectángulos. Teorema 

de Pitágoras. 

Xustificación xeométrica 

e aplicacións. 

▪ B3.1. Recoñecer o 

significado aritmético do 

teorema de Pitágoras 

(cadrados de números e 

ternas pitagóricas) e o 

significado xeométrico 

(áreas de cadrados 

construídos sobre os 

lados), e empregalo para 

▪ MAB3.1.1. Comprende 

os significados 

aritmético e xeométrico 

do teorema de Pitágoras 

e utilízaos para a 

procura de ternas 

pitagóricas ou a 

comprobación do 

teorema, construíndo 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

resolver problemas 

xeométricos. 

outros polígonos sobre 

os lados do triángulo 

rectángulo. 

▪ MAB3.1.2. Aplica o 

teorema de Pitágoras 

para calcular lonxitudes 

descoñecidas na 

resolución de triángulos 

e áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

xeométricos ou en 

contextos reais 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.2. Semellanza: 

figuras semellantes. 

Criterios de semellanza. 

Razón de semellanza e 

escala. Razón entre 

lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos 

semellantes. 

▪ B3.2. Analizar e 

identificar figuras 

semellantes, calculando 

a escala ou razón de 

semellanza e a razón 

entre lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos 

semellantes. 

▪ MAB3.2.1. Recoñece 

figuras semellantes e 

calcula a razón de 

semellanza e a razón de 

superficies e volumes de 

figuras semellantes. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.2.2. Utiliza a 

escala para resolver 

problemas da vida cotiá 

sobre planos, mapas e 

outros contextos de 

semellanza. 

▪ CMCCT 

 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Poliedros e corpos 

de revolución: 

elementos 

característicos; 

clasificación. Áreas e 

volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos 

xeométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros, 

conos e esferas) e 

identificar os seus 

elementos 

característicos (vértices, 

arestas, caras, 

desenvolvementos 

planos, seccións ao 

cortar con planos, corpos 

▪ MAB3.3.1. Analiza e 

identifica as 

características de 

corpos xeométricos 

utilizando a linguaxe 

xeométrica axeitada. 

▪ CMCCT 

▪ MAB3.3.2. Constrúe 

seccións sinxelas dos 

corpos xeométricos, a 

partir de cortes con 

planos, mentalmente e 

utilizando os medios 

▪ CMCCT 



Programación Matemáticas 2019-2020 

125 

 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

obtidos mediante 

seccións, simetrías, 

etc.). 

tecnolóxicos axeitados. 

▪ MAB3.3.3. Identifica os 

corpos xeométricos a 

partir dos seus 

desenvolvementos 

planos e 

reciprocamente. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Propiedades, 

regularidades e 

relacións dos poliedros. 

Cálculo de lonxitudes, 

superficies e volumes do 

mundo físico. 

▪ B3.5. Uso de 

ferramentas 

informáticas para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

▪ B3.4. Resolver 

problemas que leven 

consigo o cálculo de 

lonxitudes, superficies e 

volumes do mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades e relacións 

dos poliedros. 

▪ MAB3.4.1. Resolve 

problemas da realidade 

mediante o cálculo de 

áreas e volumes de 

corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes 

xeométrica e alxébrica 

axeitadas. 

▪ CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

▪ f ▪ B4.1. Concepto de 

función: variable 

dependente e 

independente; formas 

de presentación 

(linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e 

fórmula); crecemento e 

decrecemento; 

continuidade e 

descontinuidade; cortes 

cos eixes; máximos e 

mínimos relativos. 

Análise e comparación 

de gráficas. 

▪ B4.1. Manexar as formas 

de presentar unha 

función (linguaxe 

habitual, táboa numérica, 

gráfica e ecuación), 

pasando dunhas formas 

a outras e elixindo a 

mellor delas en función 

do contexto. 

▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas 

formas de 

representación dunha 

función a outras, e elixe 

a máis adecuada en 

función do contexto. 

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B4.1. Concepto de ▪ B4.2. Comprender o ▪ MAB4.2.1. Recoñece se ▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

función: variable 

dependente e 

independente; formas 

de presentación 

(linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e 

fórmula); crecemento e 

decrecemento; 

continuidade e 

descontinuidade; cortes 

cos eixes; máximos e 

mínimos relativos. 

Análise e comparación 

de gráficas. 

concepto de función, e 

recoñecer, interpretar e 

analizar as gráficas 

funcionais. 

unha gráfica representa 

ou non unha función. 

▪ MAB4.2.2. Interpreta 

unha gráfica e analízaa, 

recoñecendo as súas 

propiedades máis 

características. 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.2. Funcións lineais. 

Cálculo, interpretación e 

identificación da 

pendente da recta. 

Representacións da 

recta a partir da 

ecuación e obtención da 

ecuación a partir dunha 

recta. 

▪ B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para 

a construción e 

interpretación de 

gráficas. 

▪ B4.3. Recoñecer, 

representar e analizar as 

funcións lineais, e 

utilizalas para resolver 

problemas. 

▪ MAB4.3.1. Recoñece e 

representa unha función 

lineal a partir da 

ecuación ou dunha 

táboa de valores, e 

obtén a pendente da 

recta correspondente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.3.2. Obtén a 

ecuación dunha recta a 

partir da gráfica ou 

táboa de valores. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.3.3. Escribe a 

ecuación 

correspondente á 

relación lineal existente 

entre dúas magnitudes, 

e represéntaa. 

▪ CMCCT 

▪ MAB4.3.4. Estuda 

situacións reais sinxelas 

e, apoiándose en 

recursos tecnolóxicos, 

identifica o modelo 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

matemático funcional 

(lineal ou afín) máis 

axeitado para 

explicalas, e realiza 

predicións e simulacións 

sobre o seu 

comportamento. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

▪ B5.2. Organización en 

táboas de datos 

recollidos nunha 

experiencia. 

▪ B5.3. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de 

frecuencias; diagramas 

de caixa e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de 

dispersión. 

▪ B5.1. Formular 

preguntas axeitadas 

para coñecer as 

características de 

interese dunha 

poboación e recoller, 

organizar e presentar 

datos relevantes para 

respondelas, utilizando 

os métodos estatísticos 

apropiados e as 

ferramentas axeitadas, 

organizando os datos en 

táboas e construíndo 

gráficas, calculando os 

parámetros relevantes, e 

obtendo conclusións 

razoables a partir dos 

resultados obtidos. 

▪ MAB5.1.1. Organiza 

datos, obtidos dunha 

poboación de variables 

cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, 

calcula e interpreta as 

súas frecuencias 

absolutas, relativas, e 

acumuladas, e 

represéntaos 

graficamente. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.2. Calcula a 

media aritmética, a 

mediana (intervalo 

mediano), a moda 

(intervalo modal), o 

rango e os cuartís, elixe 

o máis axeitado, e 

emprégaos para 

interpretar un conxunto 

de datos e para resolver 

problemas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.1.3. Interpreta 

gráficos estatísticos 

sinxelos recollidos en 

medios de 

comunicación e outros 

ámbitos da vida cotiá. 

▪ CMCCT 



 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.2. Organización en 

táboas de datos 

recollidos nunha 

experiencia. 

▪ B5.3. Diagramas de 

barras e de sectores. 

Polígonos de 

frecuencias, diagramas 

de caixa e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de 

tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de 

dispersión: rango e 

cuartís, percorrido 

intercuarílico, varianza e 

desviación típica. 

▪ B5.6. Utilización de 

calculadoras e 

ferramentas 

tecnolóxicas para o 

tratamento de datos, 

creación e interpretación 

de gráficos e 

elaboración de informes. 

▪ B5.2. Utilizar 

ferramentas tecnolóxicas 

para organizar datos, 

xerar gráficas 

estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e 

comunicar os resultados 

obtidos que respondan 

ás preguntas formuladas 

previamente sobre a 

situación estudada. 

▪ MAB5.2.1. Emprega a 

calculadora e 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e 

calcular as medidas de 

tendencia central, o 

rango e os cuartís. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.2.2. Utiliza as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

comunicar información 

resumida e relevante 

sobre unha variable 

estatística analizada. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.7. Fenómenos 

deterministas e 

aleatorios. 

▪ B5.8. Formulación de 

conxecturas sobre o 

comportamento de 

fenómenos aleatorios 

sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa 

comprobación. 

▪ B5.9. Frecuencia 

relativa dun suceso e a 

súa aproximación á 

▪ B5.3. Diferenciar os 

fenómenos deterministas 

dos aleatorios, valorando 

a posibilidade que 

ofrecen as matemáticas 

para analizar e facer 

predicións razoables 

acerca do 

comportamento dos 

aleatorios a partir das 

regularidades obtidas ao 

repetir un número 

significativo de veces a 

▪ MAB5.3.1. Identifica os 

experimentos aleatorios 

e distíngueos dos 

deterministas. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.2. Calcula a 

frecuencia relativa dun 

suceso mediante a 

experimentación. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.3.3. Realiza 

predicións sobre un 

fenómeno aleatorio a 

partir do cálculo exacto 

da súa probabilidade ou 

▪ CMCCT 



Programación Matemáticas 2019-2020 

129 

 Matemáticas. 2º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencia

s clave 

probabilidade mediante 

a simulación ou 

experimentación. 

experiencia aleatoria, ou 

o cálculo da súa 

probabilidade. 

a aproximación desta 

mediante a 

experimentación. 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.10. Sucesos 

elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

▪ B5.11. Espazo mostral 

en experimentos 

sinxelos. Táboas e 

diagramas de árbore 

sinxelos. 

▪ B5.12. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a regra de 

Laplace en 

experimentos sinxelos. 

▪ B5.4. Inducir a noción de 

probabilidade a partir do 

concepto de frecuencia 

relativa e como medida 

de incerteza asociada 

aos fenómenos 

aleatorios, sexa ou non 

posible a 

experimentación. 

▪ MAB5.4.1. Describe 

experimentos aleatorios 

sinxelos e enumera 

todos os resultados 

posibles, apoiándose en 

táboas, recontos ou 

diagramas en árbore 

sinxelos. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.2. Distingue 

entre sucesos 

elementais 

equiprobables e non 

equiprobables. 

▪ CMCCT 

▪ MAB5.4.3. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos asociados a 

experimentos sinxelos 

mediante a regra de 

Laplace, e exprésaa en 

forma de fracción e 

como porcentaxe. 

▪ CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A  igualdade entre os sexos, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 

discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, e a educación 

para a paz introducirase fomentando o desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns 

de sexo, e potenciando un clima de aceptación, respecto e valoración das solucións distintas das propias que 

sexan aportadas por outras persoas, independentemente do seu sexo, raza, nacionalidade, grao de 

discapacidade (se fose o caso), condición sexual, crenza relixiosa, etc. Ao mesmo tempo, este tipo de 

actividades versarán sobre aplicacións matemáticas en contextos relacionados cos elementos transversais 

que se queren traballar. Asemade, a profesora ou profesor  de Matemáticas deberá de ser a primeira persoa 

en dar exemplo, empregando diariamente unha linguaxe non sexista, non violenta, non discriminatoria e non 

irrespectuosa co alumnado , coidando que os enunciados dos exercicios e problemas non reproduzan roles 

de tipo sexista ou tolerantes con calquera tipo de violencia. 

 

A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de exercicios e problemas, de contextos 

que se refiran a situacións de coidado da saúde e prevención de enfermidades que están presentes 

diariamente nos medios de comunicación. Neste sentido, convén incidir nos temas de representacións 

gráficas na correlación entre o consumo diario de tabaco e diferentes enfermidades asociadas a este feito e 

na incidencia dos malos hábitos de saúde (falta de exercicio físico, estrés, consumo de alcol...) nas 

enfermidades cardiovasculares. 

 

A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo e, polo tanto coa 

responsabilidade persoal no cumprimento das tarefas, a valoración dos distintos puntos de vista e a 

aceptación de decisións colectivas nas situacións onde proceda elección por parte do grupo. 

 

A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións expresadas 

mediante linguaxes numéricas, gráficas e estatísticas, como os que nos poden ofrecer situación relacionadas 

coas rebaixas, o IVE ou as etiquetas dos produtos de alimentación. 

 

A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo estatístico e a interpretación de 

gráficas e táboas de datos como as relacionadas coa contaminación ambiental, a deforestación, a 

superpoboación mundial, a propagación de especies invasoras... 

 

A educación viaria é importante introducila como elemento motivador, aproveitando a afección dalgunhas 

alumnas e alumnos aos deportes automobilísticos. O seu obxecto é incrementar a reflexión e a conciencia 

crítica ante determinados comportamentos cos vehículos. Neste aspecto, os exercicios espazo-tempo, os 

exercicios de planos de estradas a escala e as estatísticas de accidentes e as súas causas conforman un bo 

referente. 

 

O valor do sentido crítico debe ser fortalecido con enunciados de exercicios que poñan de manifesto a 

utilización sesgada e manipulada da información nos medios escritos e audiovisuais. 
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A prevención do acoso escolar debe ser tratada na aula aproveitando as críticas ou desprezos que poidan 

aparecer por parte das compañeiras e compañeiros ás preguntas, respostas ou comentarios dalgunha alumna 

ou alumno. Neste sentido, cómpre sinalar que a avaliación continua e, en concreto, a análise da conduta e do 

estado anímico do alumnado por parte do profesorado é unha boa medida preventiva desta problemática. 

 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ORGANIZADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas  . Desta 

táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

2º ESO 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

2 OS NÚMEROS ENTEIROS  (REPASO) 

MAB2.1.1.  - MAB2.1.2.  - MAB2.1.3. 

MAB2.2.1 - MAB2.2.3. 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1.  - MAB2.4.2. 

3 

 

OS NÚMEROS DECIMAIS: tipos, orden, equivalencia 

con fraccións, notación científica. Repaso de 

operacións. 

 

MAB2.1.1.  - MAB2.1.2.  - MAB2.1.3. 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1.  - MAB2.4.2. 

4 

AS FRACCIÓNS 

 

MAB2.1.1.  - MAB2.1.2.  - MAB2.1.3. 

MAB2.2.1 - MAB2.2.2 

MAB2.3.1 

MAB2.4.1.  - MAB2.4.2. 

5 PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

MAB2.5.1  - MAB2.5.2 

 

6 ÁLXEBRA MAB2.6.1 – MAB2.6.2 - MAB2.6.3 

7 ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAO MAB2.7.1. - MAB2.7.2. 

8 SISTEMAS DE ECUACIÓNS MAB2.7.1.  - MAB2.7.2. 

9 

 

 FUNCIÓNS 

 

MAB4.1.1 - MAB4.2.1. - MAB4.2.2. 

MAB4.3.1  - MAB4.3.2 – MAB4.3.3 - MAB4.3.4 

10 TEOREMA DE PITÁGORAS MAB3.1.1.  - MAB3.1.2. 

11 SEMELLANZA. TEOREMA DE TALES MAB3.2.1. - MAB3.2.2. 

12 CORPOS XEOMÉTRICOS MAB3.3.1. - MAB3.3.2. - MAB3.3.3. 

13 MAGNITUDES XEOMÉTRICAS MAB3.4.1. 

14 ESTATÍSTICA (I) MAB5.1.1. - MAB5.1.2. - MAB5.1.3 

15 ESTATÍSTICA (II) MAB5.2.1.- MAB5.2.2. 

16 AZAR E PROBABILIDADE 

MAB5.3.1 - MAB5.3.2. - MAB5.3.3. 

MAB5.4.1. - MAB5.4.2 - MAB5.4.3 

 

Na táboa anterior non aparecen os estándares de aprendizaxe do bloque 1: Procesos, métodos e 

actitudes en matemáticas, cuxa temporalización  é simultánea a  cada un do  resto de estándares, e incluso 



coas actividades complementarias. Se acaso consideramos as seguintes excepcións nos estándares 

correspondentes ao contido B1.7., específicos dos bloque que se indican,e que se traballan tamén de forma 

simultánea aos indicados na táboa anterior,  no marco das TICS: 

 

B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e 

organización de datos. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 

datos numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de 

tipo numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións 

sobre situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os 

procesos levados a cabo e os 

resultados e as conclusións 

obtidos. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e 

das ideas matemáticas. 

 BLOQUE 2: Números e Álxebra 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 

para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 

cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 

manualmente. 

BLOQUE 4: Funcións 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 

gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

BLOQUE 3: Xeometría 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 

favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario quedar 

na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didacticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Utilizaremos Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en xeral, 

como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas evaluables e se fora necesario para a introducción de 

novos contidos. 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos 

previamente establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao 

contrastar esa información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada 

un deles deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

A  AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto 

significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades 

e as potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente 

(ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención titorial, os sistemas de 

comunicación e os recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación 

podería resumirse sinxelamente da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e 

a actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de 

determinados capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de 

reacción  fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na 

aula e unha proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a 

través do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que 

figuren as Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada 

grupo (xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se 



tomen decisión sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. Este tipo de medidas merecen un 

epígrafe aparte que concretaremos máis adiante. 

AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento 

no que aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso 

didáctico. A avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de 

aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao 

longo do período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe 

do alumnado e melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas 

TICs, etc. 

AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, 

bloque de contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: decembro a marzo 

-3ª Avaliación: marzo a xuño 

Contamos con 3 sesión por cada proba escrita. Na primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos 

contidos que correspondan á proba, na segunda farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a 

proba e os resultados. 
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Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os 

alumnos/as que non acadaran os obxectivos, segundo se detallará cos procedementos de avaliación. 

Esta temporalización poderá ser modificada e adaptada tendo en conta fundamentalmente cuestións como o 

normal desenvolvemento do período lectivo, o ritmo de aprendizaxe e adquisición de competencias por parte 

do alumnado ou aquelas que determinen o anterior. 

 

 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: OS NÚMEROS ENTEIROS 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: OS NÚMEROS DECIMAIS 

UNIDADE DIDÁCTICA 4:  AS FRACCIÓNS 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 6:  ÁLXEBRA 

UNIDADE DIDÁCTICA 7:   ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRADO 

PROBA ESCRITA 

 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN) 

 

2ª 

AVAL

IACIÓ

N 

UNIDADE DIDÁCTICA 8:  SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

UNIDADE DIDÁCTICA 9: FUNCIÓNS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: TEOREMA DE PITÁGORAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 11: SEMELLANZA. TEOREMA DE TALES 

PROBA ESCRITA 

 

3ª 

AVAL

IACIÓ

N 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN) 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:  CORPOS XEOMÉTRICOS 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:   MAGNITUDES XEOMÉTRICAS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:  ESTATÍSTICA (I) 

UNIDADE DIDÁCTICA 14:  ESTATÍSTICA (II) 

UNIDADE DIDÁCTICA 15:  PROBABILIDADE 

PROBA ESCRITA 



 

 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

Debido a crise do COVID-19 acontecida no curso académico 2019/2020 non se puideron traballar tódolos 

saberes correspondentes ó currículo oficial da materia, o cal se detalla nas correspondentes addendas das 

programacións didácticas daquel ano. A continuación mostrase un resumo das aprendizaxes non traballadas 

no primeiro curso da ESO durante o 2019/2020: 

* Bloque 2. Proporcionalidade e álxebra. 

* Bloque 3. Xeometría. 

* Bloque 4. Funcións. 

* Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

Coa finalidade de incorporar e reforzar aqueles, terase en conta que o currículo do segundo curso da ESO é 

unha continuación e ampliación do primeiro curso. Dese xeito, aquelas aprendizaxes non adquiridas 

traballaranse tomando como referencia o currículo do primeiro curso e facendo os reforzos e ampliacións que 

sexan necesarios conforme ó currículo do segundo curso. 

Partindo da avaliación inicial, informes individuais do alumnado e das addendas á programación feitas no 

curso anterior, terase en conta o nivel previo do alumnado, especialmente naqueles contidos que fosen 

importantes de cara a traballar as aprendizaxes non adquiridas. 

A temporalización e a distribución das sesións adaptarase de xeito que se favoreza a adquisición dos saberes 

non adquiridos. Daráselle prioridade a impartir aqueles en sesións presenciais, no caso de que puideran 

presentarse confinamentos sanitarios. Ademais do anterior, cando se amosen dificultades no grupo ou 

individuais, propoñeranse no seu caso traballos, fichas e actividades que favorezan a aprendizaxe. 

Tódalas medidas tomaranse de xeito flexible,  podendo adaptar o proceso de ensino ó ritmo de aprendizaxe 

e adquisición de competencias do alumnado, e favorecendo que se adquiran as aprendizaxes necesarias non 

traballadas o curso anterior. 

 

 

PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e 

teña o hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. 

Tamén, desde o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que 

realizarse únicamente deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha 

actitude activa, tomando nota e realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, 

elaboraremos plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que 

detectemos na aula,   co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns 

de repaso, coas explicacións necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, 

comprobaremos cal é o nivel do que partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

 



Programación Matemáticas 2019-2020 

137 

 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os 

factores a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade 

individual nese momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na 

situación que se presente. 

3º ESO 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÇON DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

 

 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

f 

h 

B1.1. Planificación do 

proceso de resolución de 

problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente, 

de xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

MACB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

CCL 

CMCC

T 

 

e 

f 

h 

 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolver 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, empezar por 

casos particulares 

sinxelos, buscar 

regularidades e leis, etc. 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando 

as solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 

entre os datos, e contexto do 

problema). 

CMCC

T 

 

MACB1.2.2. Valora a 

información dun enunciado e 

relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

CMCC

T 

 

MACB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

CMCC

T 

 



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

cumpra resolver, valorando a 

súa utilidade e eficacia. 

MACB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso 

de resolución de problemas. 

CMCC

T 

CAA 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

atopar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a 

súa utilidade para facer 

predicións. 

MACB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

CMCC

T 

 

  

MACB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

CMCC

T 

 



Programación Matemáticas 2019-2020 

139 

 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

e 

f 

 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

B1.4. Afondar en problemas 

resoltos formulando 

pequenas variacións nos 

datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

MACB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de resolvelos, 

revisando o proceso de 

resolución, e os pasos e as 

ideas importantes, analizando 

a coherencia da solución ou 

procurando outras formas de 

resolución. 

CMCC

T 

 

MACB1.4.2. Formúlase novos 

problemas, a partir de un 

resolto, variando os datos, 

propondo novas preguntas, 

resolvendo outros problemas 

parecidos, formulando casos 

particulares ou máis xerais de 

interese, e establecendo 

conexións entre o problema e 

a realidade. 

CMCC

T 

CAA 

 

f 

h 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións 

obtidas nos procesos de 

investigación. 

MACB1.5.1. Expón e defende 

o proceso seguido ademais 

das conclusións obtidas, 

utilizando as linguaxes 

alxébrica, gráfica, xeométrica 

e estatístico-probabilística. 

CCL 

CMCC

T 

a 

b 

c 

d 

e 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

B1.6. Desenvolver procesos 

de matematización en 

contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

MACB1.6.1. Identifica 

situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

CMCC

T 

CSC 

MACB1.6.2. Establece CMCC



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

f 

g 

 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas 

en situacións problemáticas 

da realidade. 

conexións entre un problema 

do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o 

problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen 

nel, e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

T 

CSIEE 

MACB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema ou duns problemas 

dentro do campo das 

matemáticas. 

CMCC

T 

 

MACB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

CMCC

T 

MACB1.6.5. Realiza 

simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

CMCC

T 

 

e 

f 

g 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.7. Valorar a modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e 

as limitacións dos modelos 

utilizados ou construídos. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre 

o proceso e obtén conclusións 

sobre el e os seus resultados, 

valorando outras opinións. 

CMCC

T 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

B1.8. Desenvolver e cultivar 

as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer 

MACB1.8.1. Desenvolve 

actitudes adecuadas para o 

traballo en matemáticas 

CMCC

T 

CSIEE 
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 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

matemático. (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

CSC 

MACB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa precisión, o 

esmero e o interese 

adecuados ao nivel educativo 

e á dificultade da situación. 

CMCC

T 

MACB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

CMCC

T 

MACB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con hábitos 

de formular e formularse 

preguntas, e procurar 

respostas adecuadas, tanto 

no estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

CMCC

T 

CAA 

CCEC 

MACB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo en 

equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

b 

g 

B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes adecuadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

MACB1.9.1. Toma decisións 

nos procesos de resolución de 

problemas, de investigación e 

de matematización ou de 

modelización, valorando as 

consecuencias destas e a súa 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMCC

T 

CSIEE 

b B1.6. Confianza nas B1.10. Reflexionar sobre as MACB1.10.1. Reflexiona CMCC



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

g propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes adecuadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares futuras. 

sobre os problemas resoltos e 

os procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas clave, e 

aprende para situacións 

futuras similares. 

T 

CAA 

 

b 

e 

f 

g 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións 

sobre situacións 

matemáticas diversas. 

Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo 

e as conclusións e os 

resultados obtidos. 

Consulta, comunicación 

e compartición, en 

B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión 

de conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

 

MACB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 

manualmente. 

 

CMCC

T 

CD 

 

MACB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

funcións con expresións 

alxébricas complexas e 

extraer información cualitativa 

e cuantitativa sobre elas. 

CMCC

T 

 

MACB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización de 

medios tecnolóxicos. 

CMCC

T 

 

MACB1.11.4. Recrea ámbitos 

e obxectos xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

CMCC

T 
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ámbitos apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

MACB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

informacións e elaborar 

conclusións. 

CMCC

T 

 

a 

b 

f 

g 

e 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións 

sobre situacións 

matemáticas diversas. 

Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo 

e as conclusións e os 

resultados obtidos. 

Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da información e 

da comunicación de 

maneira habitual no proceso 

de aprendizaxe, 

procurando, analizando e 

seleccionando información 

salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

MACB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e selección 

de información relevante, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

CCL 

CD 

 

MACB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para apoiar 

a exposición oral dos contidos 

traballados na aula. 

CCL 

MACB1.12.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 

analizando puntos fortes e 

débiles de seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

CD 

CAA 

MACB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas para 

compartir ficheiros e tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

 



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

información e as ideas 

matemáticas. 

 Bloque 2. Números e álxebra  

b 

f 

B2.1. Números racionais. 

Transformación de 

fraccións en decimais e 

viceversa. Números 

decimais exactos e 

periódicos. Fracción 

xeratriz. 

B2.2. Operacións con 

fraccións e decimais. 

Cálculo aproximado e 

redondeo. Cifras 

significativas. Erro 

absoluto e relativo. 

B2.3. Potencias de 

números racionais con 

expoñente enteiro. 

Significado e uso. 

B2.4. Potencias de base 

10. Aplicación para a 

expresión de números 

moi pequenos. 

Operacións con números 

expresados en notación 

científica. 

B2.5. Raíces cadradas. 

Raíces non exactas. 

Expresión decimal. 

Expresións radicais: 

transformación e 

operacións. 

B2.6. Xerarquía de 

operacións. 

B2.1. Utilizar as 

propiedades dos números 

racionais, as raíces e outros 

números radicais para 

operar con eles, utilizando a 

forma de cálculo e notación 

adecuada, para resolver 

problemas da vida cotiá, e 

presentar os resultados coa 

precisión requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece 

distintos tipos de números 

(naturais, enteiros e 

racionais), indica o criterio 

utilizado para a súa distinción 

e utilízaos para representar e 

interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 

CMCC

T 

MACB2.1.2. Distingue, ao 

achar o decimal equivalente a 

unha fracción, entre decimais 

finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica neste 

caso o grupo de decimais que 

se repiten ou forman período. 

CMCC

T 

MACB2.1.3. Acha a fracción 

xeratriz correspondente a un 

decimal exacto ou periódico. 

CMCC

T 

MACB2.1.4. Expresa 

números moi grandes e moi 

pequenos en notación 

científica, opera con eles, con 

e sen calculadora, e utilízaos 

en problemas 

contextualizados. 

CMCC

T 

MACB2.1.5. Distingue e 

emprega técnicas adecuadas 

para realizar aproximacións 

por defecto e por exceso dun 

número en problemas 

contextualizados, e xustifica 

os seus procedementos. 

CMCC

T 
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MACB2.1.6. Aplica 

axeitadamente técnicas de 

truncamento e redondeo en 

problemas contextualizados, 

recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso 

para determinar o 

procedemento máis 

adecuado. 

CMCC

T 

MACB2.1.7. Expresa o 

resultado dun problema 

utilizando a unidade de 

medida adecuada, en forma 

de número decimal, 

redondeándoo se é necesario 

coa marxe de erro ou a 

precisión que se requiran, de 

acordo coa natureza dos 

datos. 

CMCC

T 

MACB2.1.8. Calcula o valor 

de expresións numéricas de 

números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as 

potencias de expoñente 

enteiro, aplicando 

correctamente a xerarquía 

das operacións. 

CMCC

T 

MACB2.1.9. Emprega 

números racionais para 

resolver problemas da vida 

cotiá e analiza a coherencia 

da solución. 

CMCC

T 

MACB2.1.10. Factoriza 

expresións numéricas 

sinxelas que conteñan raíces, 

CMCC

T 
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Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

e opera con elas simplificando 

os resultados. 

b 

f 

B2.7. Investigación de 

regularidades, relacións 

e propiedades que 

aparecen en conxuntos 

de números. Expresión 

usando linguaxe 

alxébrica. 

B2.8. Sucesións 

numéricas. Sucesións 

recorrentes Progresións 

aritméticas e 

xeométricas. 

B2.2. Obter e manipular 

expresións simbólicas que 

describan sucesións 

numéricas, observando 

regularidades en casos 

sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

MACB2.2.1. Calcula termos 

dunha sucesión numérica 

recorrente usando a lei de 

formación a partir de termos 

anteriores. 

CMCC

T 

MACB2.2.2. Obtén unha lei de 

formación ou fórmula para o 

termo xeral dunha sucesión 

sinxela de números enteiros 

ou fraccionarios. 

CMCC

T 

MACB2.2.3. Identifica 

progresións aritméticas e 

xeométricas, expresa o seu 

termo xeral, calcula a suma 

dos "n" primeiros termos e 

emprégaas para resolver 

problemas. 

CMCC

T 

MACB2.2.4. Valora e 

identifica a presenza 

recorrente das sucesións na 

natureza e resolve problemas 

asociados a estas. 

CMCC

T 

b 

f 

B2.9. Transformación de 

expresións alxébricas. 

Igualdades notables. 

Operacións elementais 

con polinomios. 

Factorización de 

polinomios. 

B2.3. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para expresar 

unha propiedade ou relación 

dada mediante un 

enunciado, extraendo a 

información salientable e 

transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza 

operacións con polinomios e 

utilízaos en exemplos da vida 

cotiá. 

CMCC

T 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza 

as identidades notables 

correspondentes ao cadrado 

dun binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun 

contexto axeitado. 

CMCC

T 

MACB2.3.3. Factoriza CMCC
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polinomios de grao 4 con 

raíces enteiras mediante o 

uso combinado da regra de 

Ruffini, identidades notables e 

extracción do factor común. 

T 

b 

f 

B2.9. Transformación de 

expresións alxébricas. 

Igualdades notables. 

Operacións elementais 

con polinomios. 

Factorización de 

polinomios. 

B2.10. Ecuacións de 

segundo grao cunha 

incógnita. Resolución por 

distintos métodos. 

B2.11. Resolución de 

ecuacións sinxelas de 

grao superior a dous. 

B2.12. Resolución de 

sistemas de dúas 

ecuacións lineais con 

dúas incógnitas 

B2.13. Resolución de 

problemas mediante a 

utilización de ecuacións e 

sistemas de ecuacións. 

B2.4. Resolver problemas 

da vida cotiá nos que se 

precise a formulación e a 

resolución de ecuacións de 

primeiro e segundo grao, 

ecuacións sinxelas de grao 

maior que dous e sistemas 

de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación alxébricas, 

gráficas ou recursos 

tecnolóxicos, valorando e 

contrastando os resultados 

obtidos. 

MACB2.4.1. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida cotiá 

mediante ecuacións e 

sistemas de ecuacións, 

resólveas e interpreta 

criticamente o resultado 

obtido. 

CMCC

T 

 Bloque 3. Xeometría  

e 

f 

l 

n 

B3.1. Xeometría do 

espazo: poliedros e 

corpos de revolución. 

B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as 

tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

B3.1. Recoñecer e describir 

os elementos e as 

propiedades características 

das figuras planas, os 

corpos xeométricos 

elementais e as súas 

configuracións xeométricas. 

MACB3.1.1. Coñece as 

propiedades dos puntos da 

mediatriz dun segmento e da 

bisectriz dun ángulo, e 

utilízaas para resolver 

problemas xeométricos 

sinxelos. 

CMCC

T 

MACB3.1.2. Manexa as CMCC
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tivos 
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configuracións e 

relacións xeométricas. 

relacións entre ángulos 

definidos por rectas que se 

cortan ou por paralelas 

cortadas por unha secante, e 

resolve problemas 

xeométricos sinxelos. 

T 

MACB3.1.3. Identifica e 

describe os elementos e as 

propiedades das figuras 

planas, os poliedros e os 

corpos de revolución 

principais. 

CMCC

T 

f 

l 

n 

 

B3.3. Xeometría do 

plano. 

B3.4. Teorema de Tales. 

División dun segmento 

en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución 

de problemas. 

B3.5. Xeometría do 

espazo: áreas e volumes. 

 

B3.2. Utilizar o teorema de 

Tales e as fórmulas usuais 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter as 

medidas de lonxitudes, 

áreas e volumes dos corpos 

elementais, de exemplos 

tomados da vida real, 

representacións artísticas 

como pintura ou 

arquitectura, ou da 

resolución de problemas 

xeométricos. 

MACB3.2.1. Calcula o 

perímetro e a área de 

polígonos e de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

CMCC

T 

MACB3.2.2. Divide un 

segmento en partes 

proporcionais a outros dados, 

e establece relacións de 

proporcionalidade entre os 

elementos homólogos de 

dous polígonos semellantes. 

CMCC

T 

MACB3.2.3. Recoñece 

triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, 

utiliza o teorema de Tales para 

o cálculo indirecto de 

lonxitudes en contextos 

diversos. 

CMCC

T 

MACB3.2.4. Calcula áreas e 

volumes de poliedros, 

CMCC

T 
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cilindros, conos e esferas, e 

aplícaos para resolver 

problemas contextualizados. 

b 

e 

f 

g 

l 

n 

B3.4. Teorema de Tales. 

División dun segmento 

en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución 

de problemas. 

B3.3. Calcular (ampliación 

ou redución) as dimensións 

reais de figuras dadas en 

mapas ou planos, 

coñecendo a escala. 

MACB3.3.1. Calcula 

dimensións reais de medidas 

de lonxitudes e de superficies 

en situacións de semellanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, 

etc. 

CMCC

T 

b 

e 

f 

g 

l 

n 

B3.6. Translacións, xiros 

e simetrías no plano. 

B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as 

tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

 

B3.4. Recoñecer as 

transformacións que levan 

dunha figura a outra 

mediante movemento no 

plano, aplicar eses 

movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras de 

arte e configuracións 

presentes na natureza 

MACB3.4.1. Identifica os 

elementos máis 

característicos dos 

movementos no plano 

presentes na natureza, en 

deseños cotiáns ou en obras 

de arte. 

CMCC

T 

CCEC 

MACB3.4.2. Xera creacións 

propias mediante a 

composición de movementos, 

empregando ferramentas 

tecnolóxicas cando sexa 

necesario. 

CMCC

T 

CCEC 

b 

e 

f 

 

B3.7. Xeometría do 

espazo. Elementos de 

simetría nos poliedros e 

corpos de revolución. 

B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as 

tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.5. Identificar centros, 

eixes e planos de simetría 

de figuras planas, poliedros 

e corpos de revolución. 

MACB3.5.1. Identifica os 

principais poliedros e corpos 

de revolución, utilizando a 

linguaxe con propiedade para 

referirse aos elementos 

principais. 

CMCC

T 

 

MACB3.5.2. Identifica 

centros, eixes e planos de 

simetría en figuras planas, en 

poliedros, na natureza, na arte 

e nas construcións humanas. 

CMCC

T 

CCEC 

b 

f 

B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

B3.6. Interpretar o sentido 

das coordenadas 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o 

globo terráqueo o Ecuador, os 

CMCC

T 
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 entre elas as 

tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.8. A esfera. 

Interseccións de planos e 

esferas. 

B3.9. O globo terráqueo. 

Coordenadas 

xeográficas e fusos 

horarios. Latitude e 

lonxitude dun punto. 

xeográficas e a súa 

aplicación na localización de 

puntos. 

 

polos, os meridianos e os 

paralelos, e é capaz de situar 

un punto sobre o globo 

terráqueo coñecendo a súa 

latitude e a súa lonxitude 

 

 Bloque 4. Funcións  

f 

g 

B4.1. Análise e descrición 

cualitativa de gráficas 

que representan 

fenómenos do ámbito 

cotián e doutras 

materias. 

B4.2. Análise dunha 

situación a partir do 

estudo das 

características locais e 

globais da gráfica 

correspondente. 

B4.3. Análise e 

comparación de 

situacións de 

dependencia funcional 

dadas mediante táboas e 

enunciados. 

B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

programas de 

computador para a 

construción e a 

B4.1. Coñecer os elementos 

que interveñen no estudo 

das funcións e a súa 

representación gráfica. 

MACB4.1.1. Interpreta o 

comportamento dunha 

función dada graficamente e 

asocia enunciados de 

problemas contextualizados a 

gráficas. 

CMCC

T 

 

MAB B4.1.2. Identifica as 

características máis 

salientables dunha gráfica 

interpretándoas dentro do seu 

contexto. 

CMCC

T 

 

MACB41.3. Constrúe unha 

gráfica a partir dun enunciado 

contextualizado, describindo 

o fenómeno exposto. 

CMCC

T 

 

MACB4.1.4. Asocia 

razoadamente expresións 

analíticas a funcións dadas 

graficamente. 

CMCC

T 

 

MACB4.1.5. Formula 

conxecturas sobre o 

CMCC

T 
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interpretación de 

gráficas. 

comportamento do fenómeno 

que representa unha gráfica e 

a súa expresión alxébrica 

 

b 

f 

B4.5. Utilización de 

modelos lineais para 

estudar situacións 

provenientes de 

diferentes ámbitos de 

coñecemento e da vida 

cotiá, mediante a 

confección da táboa, a 

representación gráfica e 

a obtención da expresión 

alxébrica. 

B4.6. Expresións da 

ecuación da recta. 

B4.2. Identificar relacións da 

vida cotiá e doutras materias 

que poden modelizarse 

mediante unha función 

lineal, valorando a utilidade 

da descrición deste modelo 

e dos seus parámetros, para 

describir o fenómeno 

analizado. 

MACB4.2.1. Determina as 

formas de expresión da 

ecuación da recta a partir 

dunha dada (ecuación punto 

pendente, xeral, explícita e 

por dous puntos), identifica 

puntos de corte e pendente, e 

represéntaa graficamente. 

CMCC

T 

MACB4.2.2. Obtén a 

expresión analítica da función 

lineal asociada a un 

enunciado e represéntaa. 

CMCC

T 

b 

f 

B4.7. Funcións 

cuadráticas. 

Representación gráfica. 

Utilización para 

representar situacións da 

vida cotiá. 

B4.3. Recoñecer situacións 

de relación funcional que 

necesitan ser descritas 

mediante funcións 

cuadráticas, calculando os 

seus parámetros e as súas 

características. 

MACB4.3.1. Calcula os 

elementos característicos 

dunha función polinómica de 

grao 2 e represéntaa 

graficamente. 

CMCC

T 

MACB4.3.2. Identifica e 

describe situacións da vida 

cotiá que poidan ser 

modelizadas mediante 

funcións cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas 

utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa 

necesario. 

CMCC

T 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

b 

f 

B5.1. Fases e tarefas dun 

estudo estatístico. 

Poboación e mostra. 

Variables estatísticas: 

B5.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante 

táboas e gráficas 

MACB5.1.1. Distingue 

poboación e a mostra, e 

xustifica as diferenzas en 

problemas contextualizados. 

CMCC

T 



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

cualitativas, discretas e 

continuas. 

B5.2. Métodos de 

selección dunha mostra 

estatística. 

Representatividade 

dunha mostra. 

B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. Agrupación 

de datos en intervalos. 

B5.4. Gráficas 

estatísticas. 

adecuadas á situación 

analizada, xustificando se 

as conclusións son 

representativas para a 

poboación estudada. 

MACB5.1.2. Valora a 

representatividade dunha 

mostra a través do 

procedemento de selección, 

en casos sinxelos. 

CMCC

T 

MACB5.1.3. Distingue entre 

variable cualitativa, 

cuantitativa discreta e 

cuantitativa continua, e pon 

exemplos. 

CMCC

T 

MACB5.1.4. Elabora táboas 

de frecuencias, relaciona os 

tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa 

elaborada. 

CMCC

T 

MACB5.1.5. Constrúe, coa 

axuda de ferramentas 

tecnolóxicas, en caso 

necesario, gráficos 

estatísticos adecuados a 

distintas situacións 

relacionadas con variables 

asociadas a problemas 

sociais, económicos e da vida 

cotiá. 

CMCC

T 

CSC 

b 

e 

f 

B5.5. Parámetros de 

posición: cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

B5.6. Parámetros de 

dispersión: cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

B5.7. Diagrama de caixa 

e bigotes. 

B5.2. Calcular e interpretar 

os parámetros de posición e 

de dispersión dunha 

variable estatística para 

resumir os datos e comparar 

distribucións estatísticas. 

MACB5.2.1. Calcula e 

interpreta as medidas de 

posición (media, moda, 

mediana e cuartís) dunha 

variable estatística para 

proporcionar un resumo dos 

datos. 

CMCC

T 

 

MACB5.2.2. Calcula e 

interpreta os parámetros de 

dispersión (rango, percorrido 

CMCC

T 

e 
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 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

B5.8. Interpretación 

conxunta da media e a 

desviación típica. 

intercuartílico e desviación 

típica) dunha variable 

estatística, utilizando a 

calculadora e a folla de 

cálculo, para comparar a 

representatividade da media e 

describir os datos. 

CD 

 

b 

e 

f 

B5.9. Identificación das 

fases e tarefas dun 

estudo estatístico. 

Análise e descrición de 

traballos relacionados 

coa estatística, con 

interpretación da 

información e detección 

de erros e manipulacións. 

B5.10. Utilización de 

calculadora e outros 

medios tecnolóxicos 

axeitados para a análise, 

a elaboración e a 

presentación de informes 

e documentos sobre 

informacións estatísticas 

nos medios de 

comunicación. 

B5.3. Analizar e interpretar a 

información estatística que 

aparece nos medios de 

comunicación, valorando a 

súa representatividade e a 

súa fiabilidade. 

MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario axeitado para 

describir, analizar e interpretar 

información estatística dos 

medios de comunicación e 

outros ámbitos da vida cotiá. 

CCL 

 

MACB5.3.2. Emprega a 

calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar 

os datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular 

parámetros de tendencia 

central e dispersión. 

CD 

MACB5.3.3. Emprega medios 

tecnolóxicos para comunicar 

información resumida e 

relevante sobre unha variable 

estatística analizada 

CD 

b 

f 

g 

B5.11. Experiencias 

aleatorias. Sucesos e 

espazo mostral. 

B5.12. Cálculo de 

probabilidades mediante 

a regra de Laplace. 

Diagramas de árbore 

sinxelos. Permutacións; 

factorial dun número. 

B5.13. Utilización da 

B5.4. Estimar a posibilidade 

de que aconteza un suceso 

asociado a un experimento 

aleatorio sinxelo, calculando 

a súa probabilidade a partir 

da súa frecuencia relativa, a 

regra de Laplace ou os 

diagramas de árbore, e 

identificando os elementos 

asociados ao experimento. 

MACB5.4.1. Identifica os 

experimentos aleatorios e 

distíngueos dos 

deterministas. 

CMCC

T 

MACB5.4.2. Utiliza o 

vocabulario axeitado para 

describir e cuantificar 

situacións relacionadas co 

azar. 

CMCC

T 

CCL 

MACB5.4.3. Asigna CMCC



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec- 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

probabilidade para tomar 

decisións fundamentadas 

en diferentes contextos. 

probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios 

sinxelos cuxos resultados son 

equiprobables, mediante a 

regra de Laplace, 

enumerando os sucesos 

elementais, táboas ou 

árbores, ou outras estratexias 

persoais. 

T 

 

MACB5.4.4. Toma a decisión 

correcta tendo en conta as 

probabilidades das distintas 

opcións en situacións de 

incerteza. 

CSIEE 

 

 

 DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ORGANIZADOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas. Desta 

táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1 NÚMEROS RACIONAIS (REPASO) 

MACB2.1.1. MACB2.1.2.  MACB2.1.3.  MACB2.1.5.  

MACB2.1.6.  MACB2.1.8. MACB2.1.9. 

MACB2.1.7 

2 POTENCIAS E RAÍCES (REPASO) MACB2.1.4. MACB2.1.8. MACB2.1.10. 

3 SUCESIÓNS MACB2.2.1. MACB2.2.2. MACB2.2.3. 

4 

A LINGUAXE ALXÉBRICA ( novo : regla de 

Ruffini, o demais :REPASO) MACB2.3.1. MACB2.3.2. MACB2.3.3. 

5 ECUACIÓNS MACB2.4.1. 

6 SISTEMAS DE ECUACIÓNS MACB2.4.1. 

7 

AS FUNCIÓNS E AS SÚAS 

CARACTERÍSTICAS MACB4.1.1. MACB4.1.2. MACB4.1.3. MACB4.1.4. MACB4.1.5. 

8 

FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDADE. 

FUNCIÓN LINEAL MACB4.2.1. MACB4.2.2. 

9 A FUNCIÓN CUADRÁTICA MACB4.3.1. MACB4.3.2. 

10 XEOMETRÍA DO PLANO 

MACB3.1.1. MACB3.1.2. MACB3.1.3. 

MACB3.2.1. MACB3.2.2. MACB3.2.3. 
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MACB3.3.1. 

11 MOVEMENTOS NO PLANO 

MACB3.4.1. MACB3.4.2. 

MACB3.5.2. 

12 XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): POLIEDROS 

MACB3.1.3. 

MACB3.2.4. 

MACB3.5.1. MACB3.5.2. 

13 

XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): CORPOS DE 

REVOLUCIÓN 

MACB3.1.3. 

MACB3.2.4. 

MACB3.5.1. MACB3.5.2. 

MACB3.6.1. 

14 

ESTATÍSTICA (I): TÁBOAS E GRÁFICAS 

ESTATÍSTICAS 

MACB5.1.1. MACB5.1.2. MACB5.1.3. MACB5.1.4.MACB5.1.5. 

MACB5.3.2. MACB5.3.3. 

 

15 

ESTATÍSTICA (II): PARÁMETROS 

ESTATÍSTICOS 

MACB5.2.1. MACB5.2.2. 

MACB5.3.2. MACB5.3.3. 

16 PROBABILIDADE MACB5.4.1. MACB5.4.2. MACB5.4.3. 

 

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 

favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario quedar 

na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didacticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Utilizaremos Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en xeral, 

como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas evaluables e se fora necesario para a introducción de 

novos contidos. 

 

 AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos 

previamente establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao 

contrastar esa información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada 

un deles deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

 



 

  A AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto 

significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades 

e as potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente 

(ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de 

comunicación e os recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación 

podería resumirse sinxelamente da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e 

a actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de 

determinados capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de 

reacción  fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na 

aula e unha proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a 

través do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que 

figuren as Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada 

grupo (xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se 

tomen decisión sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. Este tipo de medidas merecen un 

epígrafe aparte que concretaremos máis adiante. 

 AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento 

no que aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso 

didáctico. A avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de 

aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao 

longo do período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe 

do alumnado e melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas 

TICs, etc. 

AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, 

bloque de contidos, nivel, curso, etc. 
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Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: decembro a marzo 

-3ª Avaliación: marzo a xuño 

Contamos con 3 sesión por cada proba escrita. Na primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos 

contidos que correspondan á proba, na segunda farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a 

proba e os resultados. 

Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os 

alumnos/as que non acadaran os obxectivos, segundo se detallará cos procedementos de avaliación. 

Esta temporalización poderá ser modificada e adaptada tendo en conta fundamentalmente cuestións como o 

normal desenvolvemento do período lectivo, o ritmo de aprendizaxe e adquisición de competencias por parte 

do alumnado ou aquelas que determinen o anterior. 

 

 

 

 

 

 

 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AV.A

LIAC

IÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: NÚMEROS RACIONAIS 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: POTENCIAS E RAÍCES 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: A LINGUAXE ALXÉBRICA (REPASO) 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: ECUACIÓNS 

 

 

PROBA ESCRITA 



UNIDADE DIDÁCTICA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

PROBLEMAS DE ECUACIONES Y SISTEMAS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: SUCESIÓNS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: AS FUNCIÓNS E AS SÚAS CARACTERÍSTICAS 

  

PROBA ESCRITA 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN) 

2ª 

AVA

LIAC

IÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDADE. FUNCIÓN LINEAL 

UNIDADE DIDÁCTICA 9: A FUNCIÓN CUADRÁTICA 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: XEOMETRÍA DO PLANO 

UNIDADE DIDÁCTICA 11: MOVEMENTOS NO PLANO 

UNIDADE DIDÁCTICA 12:  XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): POLIEDROS 

PROBA ESCRITA 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN) 

 

3ª 

AVA

LIAC

IÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:  XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): CORPOS DE REVOLUCIÓN 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 14: ESTATÍSTICA (I): TÁBOAS E GRÁFICAS ESTATÍSTICAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 15: ESTATÍSTICA (II): PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 

UNIDADE DIDÁCTICA 16: PROBABILIDADE 

PROBA ESCRITA 

 PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓNS) 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

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

e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 

xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 
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discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón 

da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Facilitaranse  as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

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

No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e 

deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou 

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

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as 

súas secuelas. 

Consideramos que dende a asignatura de matemáticas todos estes contidos  pódense traballar en cada 

unha das unidades didácticas mediante os roles de alumnas e alumnos cando se traballe en grupo, cando se 

dirixan á clase no caso de saída ao encerado ou na exposicións e presentación de traballos coas TIC, nos 

enunciados dos problemas, etc. 

Ademais promoveremos a participación do alumnado dunha forma democrática á hora de elexir representante 

do grupo para a participación na xuntanza de delegados, representantes no Consello Escolar, na Comisión 

de Convivencia, etc 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

Debido a crise do COVID-19 acontecida no curso académico 2019/2020 non se puideron traballar tódolos 

estándares correspondentes ao currículo oficial da materia, o cal se detalla nas correspondentes addendas 

das programacións didácticas daquel ano. A continuación móstrase un resumo das aprendizaxes non 

traballadas no segundo o curso da ESO durante o 2019/2020: 

* Bloque 2. Álxebra: sistemas de ecuacións. 

* Bloque 3. Xeometría. 

* Bloque 4. Funcións. 

* Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

Coa finalidade de incorporar e reforzar aqueles, terase en conta que o currículo do segundo curso da ESO é 

unha continuación e ampliación do primeiro curso. Dese xeito, aquelas aprendizaxes non adquiridas 

traballaranse tomando como referencia o currículo do primeiro curso e facendo os reforzos e ampliacións que 

sexan necesarios conforme ao currículo do segundo curso. 



Partindo da avaliación inicial, informes individuais do alumnado e das addendas á programación feitas no 

curso anterior, terase en conta o nivel previo do alumnado, especialmente naqueles contidos que fosen 

importantes de cara a traballar as aprendizaxes non adquiridas. 

A temporalización e a distribución das sesións adaptarase de xeito que se favoreza a adquisición dos saberes 

non adquiridos. Daráselle prioridade a impartir aqueles en sesións presenciais, no caso de que puideran 

presentarse confinamentos sanitarios. Ademais do anterior, cando se amosen dificultades no grupo ou 

individuais, propoñeranse no seu caso traballos, fichas e actividades que favorezan a aprendizaxe. 

Tódalas medidas tomaranse de xeito flexible,  podendo adaptar o proceso de ensino  ao ritmo de aprendizaxe 

e adquisición de competencias do alumnado, e favorecendo que se adquiran as aprendizaxes necesarias non 

traballadas o curso anterior. 

 

 

PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e 

teña o hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. 

Tamén, desde o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que 

realizarse únicamente deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha 

actitude activa, tomando nota e realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, 

elaboraremos plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que 

detectemos na aula,   co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns 

de repaso, coas explicacións necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, 

comprobaremos cal é o nivel do que partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os 

factores a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade 

individual nese momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na 

situación que se presente. 
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3º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

 

 Matemáticas 3º ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

f 

h 

B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución 

de problemas. 

B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

MACB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

CCL 

CMC

CT 

 

e 

f 

h 

 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolver 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, empezar 

por casos particulares 

sinxelos, buscar 

regularidades e leis, etc. 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias 

de resolución de 

problemas, realizando os 

cálculos necesarios e 

comprobando as solucións 

obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 

entre os datos, e contexto do 

problema). 

CMC

CT 

 

MACB1.2.2. Valora a 

información dun enunciado e 

relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

CMC

CT 

 

MACB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

que cumpra resolver, 

valorando a súa utilidade e 

eficacia. 

CMC

CT 

 

MACB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución de 

problemas. 

CMC

CT 

CAA 



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, para 

atopar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando 

a súa utilidade para facer 

predicións. 

MACB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións 

de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

CMC

CT 

 

  

MACB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

CMC

CT 

 

b 

e 

f 

 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

MACB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución, e os 

pasos e as ideas 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas de 

resolución. 

CMC

CT 

 

MACB1.4.2. Formúlase 

novos problemas, a partir de 

CMC

CT 
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 Matemáticas 3º ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

un resolto, variando os 

datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos 

particulares ou máis xerais 

de interese, e establecendo 

conexións entre o problema 

e a realidade. 

CAA 

 

f 

h 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións 

obtidas nos procesos de 

investigación. 

MACB1.5.1. Expón e 

defende o proceso seguido 

ademais das conclusións 

obtidas, utilizando as 

linguaxes alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística. 

CCL 

CMC

CT 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas 

en situacións 

problemáticas da 

realidade. 

MACB1.6.1. Identifica 

situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de 

conter problemas de 

interese. 

CMC

CT 

CSC 

MACB1.6.2. Establece 

conexións entre un problema 

do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o 

problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen 

nel, e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

CMC

CT 

CSIE

E 

MACB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos 

CMC

CT 



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema ou duns problemas 

dentro do campo das 

matemáticas. 

 

MACB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

CMC

CT 

MACB1.6.5. Realiza 

simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a 

súa eficacia. 

CMC

CT 

 

e 

f 

g 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.7. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados ou 

construídos. 

MACB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre el e os 

seus resultados, valorando 

outras opinións. 

CMC

CT 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve 

actitudes adecuadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

CMC

CT 

CSIE

E 

CSC 

MACB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa precisión, o 

esmero e o interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

CMC

CT 
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 Matemáticas 3º ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

MACB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e 

adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

CMC

CT 

MACB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas 

adecuadas, tanto no estudo 

dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

CMC

CT 

CAA 

CCE

C 

MACB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo en 

equipo. 

CSC 

CSIE

E 

 

b 

g 

B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes adecuadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

MACB1.9.1. Toma decisións 

nos procesos de resolución 

de problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, valorando as 

consecuencias destas e a 

súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMC

CT 

CSIE

E 

b 

g 

B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes adecuadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

B1.10. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares 

futuras. 

MACB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas resoltos 

e os procesos 

desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das 

ideas clave, e aprende para 

situacións futuras similares. 

CMC

CT 

CAA 

 

b 

e 

f 

g 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

MACB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

CMC

CT 

CD 

 



 Matemáticas 3º ESO  

Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e as conclusións e 

os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión 

de conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 

manualmente. 

 

MACB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

funcións con expresións 

alxébricas complexas e 

extraer información 

cualitativa e cuantitativa 

sobre elas. 

CMC

CT 

 

MACB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

CMC

CT 

 

MACB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas 

para amosar, analizar e 

comprender propiedades 

xeométricas. 

CMC

CT 

 

MACB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e 

gráficas estatísticas, extraer 

informacións e elaborar 

conclusións. 

CMC

CT 

 

a 

b 

f 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da información 

e da comunicación de 

MACB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, 

CCL 

CD 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

g 

e 

para: 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e as conclusións e 

os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, 

procurando, analizando e 

seleccionando información 

salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso 

de procura, análise e 

selección de información 

relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

MACB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

CCL 

MACB1.12.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar 

e mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 

analizando puntos fortes e 

débiles de seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

CD 

CAA 

MACB1.12.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ficheiros e 

tarefas. 

CD 

CSC 

CSIE

E 

 

 Bloque 2. Números e álxebra  

b 

f 

B2.1. Números 

racionais. 

Transformación de 

fraccións en decimais e 

B2.1. Utilizar as 

propiedades dos números 

racionais, as raíces e 

outros números radicais 

MACB2.1.1. Recoñece 

distintos tipos de números 

(naturais, enteiros e 

racionais), indica o criterio 

CMC

CT 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

viceversa. Números 

decimais exactos e 

periódicos. Fracción 

xeratriz. 

B2.2. Operacións con 

fraccións e decimais. 

Cálculo aproximado e 

redondeo. Cifras 

significativas. Erro 

absoluto e relativo. 

B2.3. Potencias de 

números racionais con 

expoñente enteiro. 

Significado e uso. 

B2.4. Potencias de base 

10. Aplicación para a 

expresión de números 

moi pequenos. 

Operacións con 

números expresados en 

notación científica. 

B2.5. Raíces cadradas. 

Raíces non exactas. 

Expresión decimal. 

Expresións radicais: 

transformación e 

operacións. 

B2.6. Xerarquía de 

operacións. 

para operar con eles, 

utilizando a forma de 

cálculo e notación 

adecuada, para resolver 

problemas da vida cotiá, e 

presentar os resultados 

coa precisión requirida. 

utilizado para a súa 

distinción e utilízaos para 

representar e interpretar 

adecuadamente información 

cuantitativa. 

MACB2.1.2. Distingue, ao 

achar o decimal equivalente 

a unha fracción, entre 

decimais finitos e decimais 

infinitos periódicos, e indica 

neste caso o grupo de 

decimais que se repiten ou 

forman período. 

CMC

CT 

MACB2.1.3. Acha a fracción 

xeratriz correspondente a un 

decimal exacto ou periódico. 

CMC

CT 

MACB2.1.4. Expresa 

números moi grandes e moi 

pequenos en notación 

científica, opera con eles, 

con e sen calculadora, e 

utilízaos en problemas 

contextualizados. 

CMC

CT 

MACB2.1.5. Distingue e 

emprega técnicas 

adecuadas para realizar 

aproximacións por defecto e 

por exceso dun número en 

problemas contextualizados, 

e xustifica os seus 

procedementos. 

CMC

CT 

MACB2.1.6. Aplica 

axeitadamente técnicas de 

truncamento e redondeo en 

problemas contextualizados, 

recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso 

CMC

CT 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

para determinar o 

procedemento máis 

adecuado. 

MACB2.1.7. Expresa o 

resultado dun problema 

utilizando a unidade de 

medida adecuada, en forma 

de número decimal, 

redondeándoo se é 

necesario coa marxe de erro 

ou a precisión que se 

requiran, de acordo coa 

natureza dos datos. 

CMC

CT 

MACB2.1.8. Calcula o valor 

de expresións numéricas de 

números enteiros, decimais 

e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as 

potencias de expoñente 

enteiro, aplicando 

correctamente a xerarquía 

das operacións. 

CMC

CT 

MACB2.1.9. Emprega 

números racionais para 

resolver problemas da vida 

cotiá e analiza a coherencia 

da solución. 

CMC

CT 

MACB2.1.10. Factoriza 

expresións numéricas 

sinxelas que conteñan 

raíces, e opera con elas 

simplificando os resultados. 

CMC

CT 

b 

f 

B2.7. Investigación de 

regularidades, relacións 

e propiedades que 

aparecen en conxuntos 

de números. Expresión 

B2.2. Obter e manipular 

expresións simbólicas que 

describan sucesións 

numéricas, observando 

regularidades en casos 

MACB2.2.1. Calcula termos 

dunha sucesión numérica 

recorrente usando a lei de 

formación a partir de termos 

anteriores. 

CMC

CT 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

usando linguaxe 

alxébrica. 

B2.8. Sucesións 

numéricas. Sucesións 

recorrentes Progresións 

aritméticas e 

xeométricas. 

sinxelos que inclúan 

patróns recursivos. 

MACB2.2.2. Obtén unha lei 

de formación ou fórmula 

para o termo xeral dunha 

sucesión sinxela de números 

enteiros ou fraccionarios. 

CMC

CT 

MACB2.2.3. Identifica 

progresións aritméticas e 

xeométricas, expresa o seu 

termo xeral, calcula a suma 

dos "n" primeiros termos e 

emprégaas para resolver 

problemas. 

CMC

CT 

MACB2.2.4. Valora e 

identifica a presenza 

recorrente das sucesións na 

natureza e resolve 

problemas asociados a 

estas. 

CMC

CT 

b 

f 

B2.9. Transformación 

de expresións 

alxébricas. Igualdades 

notables. Operacións 

elementais con 

polinomios. 

Factorización de 

polinomios. 

B2.3. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para expresar 

unha propiedade ou 

relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a 

información salientable e 

transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza 

operacións con polinomios e 

utilízaos en exemplos da 

vida cotiá. 

CMC

CT 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza 

as identidades notables 

correspondentes ao cadrado 

dun binomio e unha suma 

por diferenza, e aplícaas nun 

contexto axeitado. 

CMC

CT 

MACB2.3.3. Factoriza 

polinomios de grao 4 con 

raíces enteiras mediante o 

uso combinado da regra de 

Ruffini, identidades notables 

e extracción do factor 

común. 

CMC

CT 

b 

f 

B2.9. Transformación 

de expresións 

B2.4. Resolver problemas 

da vida cotiá nos que se 

MACB2.4.1. Formula 

alxebricamente unha 

CMC

CT 
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alxébricas. Igualdades 

notables. Operacións 

elementais con 

polinomios. 

Factorización de 

polinomios. 

B2.10. Ecuacións de 

segundo grao cunha 

incógnita. Resolución 

por distintos métodos. 

B2.11. Resolución de 

ecuacións sinxelas de 

grao superior a dous. 

B2.12. Resolución de 

sistemas de dúas 

ecuacións lineais con 

dúas incógnitas 

B2.13. Resolución de 

problemas mediante a 

utilización de ecuacións 

e sistemas de 

ecuacións. 

precise a formulación e a 

resolución de ecuacións de 

primeiro e segundo grao, 

ecuacións sinxelas de grao 

maior que dous e sistemas 

de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación alxébricas, 

gráficas ou recursos 

tecnolóxicos, valorando e 

contrastando os resultados 

obtidos. 

situación da vida cotiá 

mediante ecuacións e 

sistemas de ecuacións, 

resólveas e interpreta 

criticamente o resultado 

obtido. 

 Bloque 3. Xeometría  

e 

f 

l 

n 

B3.1. Xeometría do 

espazo: poliedros e 

corpos de revolución. 

B3.2. Uso de 

ferramentas 

pedagóxicas 

adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.1. Recoñecer e 

describir os elementos e as 

propiedades 

características das figuras 

planas, os corpos 

xeométricos elementais e 

as súas configuracións 

xeométricas. 

MACB3.1.1. Coñece as 

propiedades dos puntos da 

mediatriz dun segmento e da 

bisectriz dun ángulo, e 

utilízaas para resolver 

problemas xeométricos 

sinxelos. 

CMC

CT 

MACB3.1.2. Manexa as 

relacións entre ángulos 

definidos por rectas que se 

cortan ou por paralelas 

cortadas por unha secante, e 

resolve problemas 

xeométricos sinxelos. 

CMC

CT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

MACB3.1.3. Identifica e 

describe os elementos e as 

propiedades das figuras 

planas, os poliedros e os 

corpos de revolución 

principais. 

CMC

CT 

f 

l 

n 

 

B3.3. Xeometría do 

plano. 

B3.4. Teorema de Tales. 

División dun segmento 

en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución 

de problemas. 

B3.5. Xeometría do 

espazo: áreas e 

volumes. 

 

B3.2. Utilizar o teorema de 

Tales e as fórmulas usuais 

para realizar medidas 

indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter 

as medidas de lonxitudes, 

áreas e volumes dos 

corpos elementais, de 

exemplos tomados da vida 

real, representacións 

artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da 

resolución de problemas 

xeométricos. 

MACB3.2.1. Calcula o 

perímetro e a área de 

polígonos e de figuras 

circulares en problemas 

contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

CMC

CT 

MACB3.2.2. Divide un 

segmento en partes 

proporcionais a outros 

dados, e establece relacións 

de proporcionalidade entre 

os elementos homólogos de 

dous polígonos semellantes. 

CMC

CT 

MACB3.2.3. Recoñece 

triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, 

utiliza o teorema de Tales 

para o cálculo indirecto de 

lonxitudes en contextos 

diversos. 

CMC

CT 

MACB3.2.4. Calcula áreas e 

volumes de poliedros, 

cilindros, conos e esferas, e 

aplícaos para resolver 

problemas contextualizados. 

CMC

CT 

b 

e 

f 

g 

l 

B3.4. Teorema de Tales. 

División dun segmento 

en partes proporcionais. 

Aplicación á resolución 

de problemas. 

B3.3. Calcular (ampliación 

ou redución) as 

dimensións reais de figuras 

dadas en mapas ou planos, 

coñecendo a escala. 

MACB3.3.1. Calcula 

dimensións reais de medidas 

de lonxitudes e de 

superficies en situacións de 

semellanza: planos, mapas, 

CMC

CT 
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n fotos aéreas, etc. 

b 

e 

f 

g 

l 

n 

B3.6. Translacións, 

xiros e simetrías no 

plano. 

B3.2. Uso de 

ferramentas 

pedagóxicas 

adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

 

B3.4. Recoñecer as 

transformacións que levan 

dunha figura a outra 

mediante movemento no 

plano, aplicar eses 

movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras de 

arte e configuracións 

presentes na natureza 

MACB3.4.1. Identifica os 

elementos máis 

característicos dos 

movementos no plano 

presentes na natureza, en 

deseños cotiáns ou en obras 

de arte. 

CMC

CT 

CCE

C 

MACB3.4.2. Xera creacións 

propias mediante a 

composición de 

movementos, empregando 

ferramentas tecnolóxicas 

cando sexa necesario. 

CMC

CT 

CCE

C 

b 

e 

f 

 

B3.7. Xeometría do 

espazo. Elementos de 

simetría nos poliedros e 

corpos de revolución. 

B3.2. Uso de 

ferramentas 

pedagóxicas 

adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.5. Identificar centros, 

eixes e planos de simetría 

de figuras planas, 

poliedros e corpos de 

revolución. 

MACB3.5.1. Identifica os 

principais poliedros e corpos 

de revolución, utilizando a 

linguaxe con propiedade 

para referirse aos elementos 

principais. 

CMC

CT 

 

MACB3.5.2. Identifica 

centros, eixes e planos de 

simetría en figuras planas, 

en poliedros, na natureza, na 

arte e nas construcións 

humanas. 

CMC

CT 

CCE

C 

b 

f 

 

B3.2. Uso de 

ferramentas 

pedagóxicas 

adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para 

estudar formas, 

configuracións e 

relacións xeométricas. 

B3.8. A esfera. 

Interseccións de planos 

e esferas. 

B3.6. Interpretar o sentido 

das coordenadas 

xeográficas e a súa 

aplicación na localización 

de puntos. 

 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o 

globo terráqueo o Ecuador, 

os polos, os meridianos e os 

paralelos, e é capaz de situar 

un punto sobre o globo 

terráqueo coñecendo a súa 

latitude e a súa lonxitude 

CMC

CT 
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Obxec 

tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

B3.9. O globo terráqueo. 

Coordenadas 

xeográficas e fusos 

horarios. Latitude e 

lonxitude dun punto. 

 Bloque 4. Funcións  

f 

g 

B4.1. Análise e 

descrición cualitativa de 

gráficas que 

representan fenómenos 

do ámbito cotián e 

doutras materias. 

B4.2. Análise dunha 

situación a partir do 

estudo das 

características locais e 

globais da gráfica 

correspondente. 

B4.3. Análise e 

comparación de 

situacións de 

dependencia funcional 

dadas mediante táboas 

e enunciados. 

B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas 

e programas de 

computador para a 

construción e a 

interpretación de 

gráficas. 

B4.1. Coñecer os 

elementos que interveñen 

no estudo das funcións e a 

súa representación gráfica. 

MACB4.1.1. Interpreta o 

comportamento dunha 

función dada graficamente e 

asocia enunciados de 

problemas contextualizados 

a gráficas. 

CMC

CT 

 

MAB B4.1.2. Identifica as 

características máis 

salientables dunha gráfica 

interpretándoas dentro do 

seu contexto. 

CMC

CT 

 

MACB41.3. Constrúe unha 

gráfica a partir dun 

enunciado contextualizado, 

describindo o fenómeno 

exposto. 

CMC

CT 

 

MACB4.1.4. Asocia 

razoadamente expresións 

analíticas a funcións dadas 

graficamente. 

CMC

CT 

 

MACB4.1.5. Formula 

conxecturas sobre o 

comportamento do 

fenómeno que representa 

unha gráfica e a súa 

expresión alxébrica 

CMC

CT 

 

b 

f 

B4.5. Utilización de 

modelos lineais para 

estudar situacións 

provenientes de 

diferentes ámbitos de 

B4.2. Identificar relacións 

da vida cotiá e doutras 

materias que poden 

modelizarse mediante 

unha función lineal, 

MACB4.2.1. Determina as 

formas de expresión da 

ecuación da recta a partir 

dunha dada (ecuación punto 

pendente, xeral, explícita e 

CMC

CT 
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coñecemento e da vida 

cotiá, mediante a 

confección da táboa, a 

representación gráfica e 

a obtención da 

expresión alxébrica. 

B4.6. Expresións da 

ecuación da recta. 

valorando a utilidade da 

descrición deste modelo e 

dos seus parámetros, para 

describir o fenómeno 

analizado. 

por dous puntos), identifica 

puntos de corte e pendente, 

e represéntaa graficamente. 

MACB4.2.2. Obtén a 

expresión analítica da 

función lineal asociada a un 

enunciado e represéntaa. 

CMC

CT 

b 

f 

B4.7. Funcións 

cuadráticas. 

Representación gráfica. 

Utilización para 

representar situacións 

da vida cotiá. 

B4.3. Recoñecer 

situacións de relación 

funcional que necesitan ser 

descritas mediante 

funcións cuadráticas, 

calculando os seus 

parámetros e as súas 

características. 

MACB4.3.1. Calcula os 

elementos característicos 

dunha función polinómica de 

grao 2 e represéntaa 

graficamente. 

CMC

CT 

MACB4.3.2. Identifica e 

describe situacións da vida 

cotiá que poidan ser 

modelizadas mediante 

funcións cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas 

utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa 

necesario. 

CMC

CT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

b 

f 

B5.1. Fases e tarefas 

dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. 

Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e 

continuas. 

B5.2. Métodos de 

selección dunha mostra 

estatística. 

Representatividade 

dunha mostra. 

B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

B5.1. Elaborar 

informacións estatísticas 

para describir un conxunto 

de datos mediante táboas 

e gráficas adecuadas á 

situación analizada, 

xustificando se as 

conclusións son 

representativas para a 

poboación estudada. 

MACB5.1.1. Distingue 

poboación e a mostra, e 

xustifica as diferenzas en 

problemas contextualizados. 

CMC

CT 

MACB5.1.2. Valora a 

representatividade dunha 

mostra a través do 

procedemento de selección, 

en casos sinxelos. 

CMC

CT 

MACB5.1.3. Distingue entre 

variable cualitativa, 

cuantitativa discreta e 

cuantitativa continua, e pon 

exemplos. 

CMC

CT 
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Agrupación de datos en 

intervalos. 

B5.4. Gráficas 

estatísticas. 

MACB5.1.4. Elabora táboas 

de frecuencias, relaciona os 

tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa 

elaborada. 

CMC

CT 

MACB5.1.5. Constrúe, coa 

axuda de ferramentas 

tecnolóxicas, en caso 

necesario, gráficos 

estatísticos adecuados a 

distintas situacións 

relacionadas con variables 

asociadas a problemas 

sociais, económicos e da 

vida cotiá. 

CMC

CT 

CSC 

b 

e 

f 

B5.5. Parámetros de 

posición: cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

B5.6. Parámetros de 

dispersión: cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

B5.7. Diagrama de caixa 

e bigotes. 

B5.8. Interpretación 

conxunta da media e a 

desviación típica. 

B5.2. Calcular e interpretar 

os parámetros de posición 

e de dispersión dunha 

variable estatística para 

resumir os datos e 

comparar distribucións 

estatísticas. 

MACB5.2.1. Calcula e 

interpreta as medidas de 

posición (media, moda, 

mediana e cuartís) dunha 

variable estatística para 

proporcionar un resumo dos 

datos. 

CMC

CT 

 

MACB5.2.2. Calcula e 

interpreta os parámetros de 

dispersión (rango, percorrido 

intercuartílico e desviación 

típica) dunha variable 

estatística, utilizando a 

calculadora e a folla de 

cálculo, para comparar a 

representatividade da media 

e describir os datos. 

CMC

CT 

e 

CD 

 

b 

e 

f 

B5.9. Identificación das 

fases e tarefas dun 

estudo estatístico. 

Análise e descrición de 

traballos relacionados 

B5.3. Analizar e interpretar 

a información estatística 

que aparece nos medios 

de comunicación, 

valorando a súa 

MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario axeitado para 

describir, analizar e 

interpretar información 

estatística dos medios de 

CCL 
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coa estatística, con 

interpretación da 

información e detección 

de erros e 

manipulacións. 

B5.10. Utilización de 

calculadora e outros 

medios tecnolóxicos 

axeitados para a 

análise, a elaboración e 

a presentación de 

informes e documentos 

sobre informacións 

estatísticas nos medios 

de comunicación. 

representatividade e a súa 

fiabilidade. 

comunicación e outros 

ámbitos da vida cotiá. 

MACB5.3.2. Emprega a 

calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar 

os datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular 

parámetros de tendencia 

central e dispersión. 

CD 

MACB5.3.3. Emprega 

medios tecnolóxicos para 

comunicar información 

resumida e relevante sobre 

unha variable estatística 

analizada 

CD 

b 

f 

g 

B5.11. Experiencias 

aleatorias. Sucesos e 

espazo mostral. 

B5.12. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a regra de 

Laplace. Diagramas de 

árbore sinxelos. 

Permutacións; factorial 

dun número. 

B5.13. Utilización da 

probabilidade para 

tomar decisións 

fundamentadas en 

diferentes contextos. 

B5.4. Estimar a 

posibilidade de que 

aconteza un suceso 

asociado a un experimento 

aleatorio sinxelo, 

calculando a súa 

probabilidade a partir da 

súa frecuencia relativa, a 

regra de Laplace ou os 

diagramas de árbore, e 

identificando os elementos 

asociados ao experimento. 

MACB5.4.1. Identifica os 

experimentos aleatorios e 

distíngueos dos 

deterministas. 

CMC

CT 

MACB5.4.2. Utiliza o 

vocabulario axeitado para 

describir e cuantificar 

situacións relacionadas co 

azar. 

CMC

CT 

CCL 

MACB5.4.3. Asigna 

probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios 

sinxelos cuxos resultados 

son equiprobables, mediante 

a regra de Laplace, 

enumerando os sucesos 

elementais, táboas ou 

árbores, ou outras 

estratexias persoais. 

CMC

CT 

 

MACB5.4.4. Toma a decisión 

correcta tendo en conta as 

probabilidades das distintas 

CSIE

E 
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opcións en situacións de 

incerteza. 

 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas. Desta 

táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1 NÚMEROS RACIONAIS (REPASO) 

MAPB2.1.1. MAPB2.1.2. MAPB2.1.4. MAPB2.1.5. MAPB2.1.6. 

MAPB2.1.7. MAPB2.1.8. 

2 POTENCIAS E RAÍCES (REPASO) MAPB2.1.1. MAPB2.1.3  MAPB2.1.7. 

3 SUCESIÓNS MAPB2.2.1.  MAPB2.2.2.  MAPB2.2.3. 

4 A LINGUAXE ALXÉBRICA (REPASO) MAPB2.3.1.  MAPB2.3.2.  MAPB2.4.3. 

5 ECUACIÓNS MAPB2.4.1.  MAPB2.4.3. 

6 SISTEMAS DE ECUACIÓNS MAPB2.4.2.  MAPB2.4.3. 

7 

AS FUNCIÓNS E AS SÚAS 

CARACTERÍSTICAS MAPB4.1.1.  MAPB4.1.2.  MAPB4.1.3  MAPB4.1.4. 

8 

FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDADE. 

FUNCIÓN LINEAL MAPB4.2.1  MAPB4.2.2 

9 A FUNCIÓN CUADRÁTICA MAPB4.3.1  MAPB4.3.2 

10 XEOMETRÍA DO PLANO 

MAPB3.1.1.  MAPB3.1.2.  MAPB3.1.3.  MAPB3.1.4.  

MAPB3.2.1.  MAPB3.2.2.  MAPB3.3.1.   

11 MOVEMENTOS NO PLANO MAPB3.4.1.  MAPB3.4.2.   

12 

XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): 

POLIEDROS MAPB3.1.5 

13 

XEOMETRÍA DO ESPAZO(II): CORPOS 

DE REVOLUCIÓN MAPB3.1.5  MAPB3.5.1   

14 

ESTATÍSTICA (I): TÁBOAS E GRÁFICAS 

ESTATÍSTICAS 

MAPB5.1.1  MAPB5.1.2.  MAPB5.1.3  MAPB5.1.4. MAPB5.1.5. 

MAPB5.1.6.  MAPB5.3.1. 

 

15 

ESTATÍSTICA (II): PARÁMETROS 

ESTATÍSTICOS MAPB5.2.1  MAPB5.2.2.  MAPB5.3.2.  MAPB5.3.3. 

 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 
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favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o inicio do curso, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario 

quedar na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didacticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Utilizaremos Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en xeral, 

como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas evaluables e se fora necesario para a introducción de 

novos contidos. 

 

 AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos 

previamente establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao 

contrastar esa información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada 

un deles deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

  A AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto 

significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades 

e as potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente 

(ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de 

comunicación e os recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación 

podería resumirse sinxelamente da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e 

a actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe. 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de 

determinados capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de 

reacción  fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na 

aula e unha proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a 

través do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que 

figuren as Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada grupo 

(xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se tomen 

decisións sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. Este tipo de medidas merecen un epígrafe 

aparte que concretaremos máis adiante. 



 AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento 

no que aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso 

didáctico. A avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de 

aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao 

longo do período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe 

do alumnado e melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas 

TICs, etc. 

AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, 

bloque de contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levarse a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: decembro a marzo 

-3ª Avaliación: marzo a xuño 

Contamos con tres sesións por cada proba escrita, o que se poderá adaptar segundo as necesidades. Na 

primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos contidos que correspondan á proba, na segunda 

farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a proba e os resultados. 

Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os 

alumnos/as que non acadaran os obxectivos, segundo se detallará cos procedementos de avaliación. 
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Esta temporalización poderá ser modificada e adaptada tendo en conta fundamentalmente cuestións como o 

normal desenvolvemento do período lectivo, o ritmo de aprendizaxe e adquisición de competencias por parte 

do alumnado ou aquelas que determinen o anterior. 

 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AV.A

LIAC

IÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: NÚMEROS RACIONAIS 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: POTENCIAS E RAÍCES 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: A LINGUAXE ALXÉBRICA (REPASO) 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: ECUACIÓNS 

 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

PROBLEMAS DE ECUACIÓNS E SISTEMAS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: SUCESIÓNS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: AS FUNCIÓNS E AS SÚAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

PROBA ESCRITA 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN) 

2ª 

AVA

LIAC

IÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: FUNCIÓN DE PROPORCIONALIDADE. FUNCIÓN LINEAL 

UNIDADE DIDÁCTICA 9: A FUNCIÓN CUADRÁTICA 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: XEOMETRÍA DO PLANO 

UNIDADE DIDÁCTICA 11: MOVEMENTOS NO PLANO 

PROBA ESCRITA 

PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN) 

3ª 

AVA

LIAC

IÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA 12:  XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): POLIEDROS 

UNIDADE DIDÁCTICA 13:  XEOMETRÍA DO ESPAZO(I): CORPOS DE REVOLUCIÓN 

PROBA ESCRITA 



UNIDADE DIDÁCTICA 14: ESTATÍSTICA (I): TÁBOAS E GRÁFICAS ESTATÍSTICAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 15: ESTATÍSTICA (II): PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 

PROBA ESCRITA 

 PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓNS) 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

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

e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 

xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón 

da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Facilitaranse  as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

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

No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e 

deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou 

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

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as 

súas secuelas. 

Consideramos que dende a asignatura de matemáticas todos estes contidos  pódense traballar en cada 

unha das unidades didácticas mediante os roles de alumnas e alumnos cando se traballe en grupo, cando se 

dirixan á clase no caso de saída ao encerado ou na exposicións e presentación de traballos coas TIC, nos 

enunciados dos problemas, etc. 

Ademais promoveremos a participación do alumnado dunha forma democrática á hora de elexir representante 

do grupo para a participación na xuntanza de delegados, representantes no Consello Escolar, na Comisión 

de Convivencia, etc 

 

 

PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 



Programación Matemáticas 2019-2020 

183 

Debido a crise do COVID-19 acontecida no curso académico 2019/2020 non se puideron traballar tódolos 

saberes correspondentes ó currículo oficial da materia, o cal se detalla nas correspondentes addendas das 

programacións didácticas daquel ano. A continuación mostrase un resumo das aprendizaxes non traballadas 

no segundo curso da ESO durante o 2019/2020: 

* Bloque 2. Álxebra: sistemas de ecuacións. 

* Bloque 3. Xeometría. 

* Bloque 4. Funcións. 

* Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

Coa finalidade de incorporar e reforzar aqueles, terase en conta que o currículo do terceiro curso da ESO é 

unha continuación e ampliación do segundo curso. Dese xeito, aquelas aprendizaxes non adquiridas 

traballaranse tomando como referencia o currículo do segundo curso e facendo os reforzos e ampliacións que 

sexan necesarios conforme ó currículo do terceiro curso. 

Partindo da avaliación inicial, informes individuais do alumnado e das addendas á programación feitas no 

curso anterior, terase en conta o nivel previo do alumnado, especialmente naqueles contidos que fosen 

importantes de cara a traballar as aprendizaxes non adquiridas. 

A temporalización e a distribución das sesións adaptarase de xeito que se favoreza a adquisición dos saberes 

non adquiridos. Daráselle prioridade a impartir aqueles en sesións presenciais, no caso de que puideran 

presentarse confinamentos sanitarios. Ademais do anterior, cando se amosen dificultades no grupo ou 

individuais, propoñeranse no seu caso traballos, fichas e actividades que favorezan a aprendizaxe. 

Tódalas medidas tomaranse de xeito flexible,  podendo adaptar o proceso de ensino ó ritmo de aprendizaxe 

e adquisición de competencias do alumnado, e favorecendo que se adquiran as aprendizaxes necesarias non 

traballadas o curso anterior. 

 

PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e 

teña o hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. 

Tamén, desde o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que 

realizarse únicamente deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha 

actitude activa, tomando nota e realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, 

elaboraremos plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que 

detectemos na aula,   co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns 

de repaso, coas explicacións necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, 

comprobaremos cal é o nivel do que partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os 

factores a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade 

individual nese momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na 

situación que se presente. 



4º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

     Introdución e contextualización 

 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia clave 

matemática e en ciencia e tecnoloxía, recoñecida pola Unión Europea. Esta competencia consiste en formular, 

transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias mate-máticas. 

En concreto, abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de xeito matemático; formular 

e resolver problemas; represen-tar entidades matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas 

matemáticas e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o pensamento matemático 

axuda á adquisición do resto de competencias e contribúe á formación intelectual do alumnado, o que permitirá 

que se desenvolva mellor tanto no ámbito persoal como no social. 

A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes fundamentais no proceso 

de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade 

matemática é a habilidade de formular, propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás persoas o 

emprego dos procesos cognitivos para abordaren e resolveren situacións interdisciplinares en contextos reais, o 

que resulta de máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de 

resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais da matemática, como é o caso 

da comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, 

na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, 

de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema e á comprobación da solución; a competencia de aprender 

a aprender, ao proporcionar estratexias de planificación e análise que axudan na resolución de problemas, así 

como actitudes de curiosidade e hábitos de formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar unha 

actitude aberta ante diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións culturais, debido á 

necesidade de coñecer, comprender, apreciar e valorar diferentes manifestacións culturais relacionadas co 

coñecemento matemático e científico. 

O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades de pensamento 

matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar matematicamente 

diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. 

Tamén debe valorar as posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o 

enriquecemento persoal como para a valoración do seu papel no progreso da humanidade. 

No desenvolvemento do currículo débese ter en conta o carácter propedéutico da materia 

correspondente ao cuarto curso de ESO, segundo figura no artigo 12 do Real decreto 1105/2014, que establece 

o currículo de ESO, que a fai necesaria para ensinanzas postobrigatorias. 

É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as competencias e 

os valores estean integrados, polo que os estánda-res de aprendizaxe se formularon tendo en conta a 

imprescindible relación entre os devanditos elementos. Todo iso xustifica que se organizase en torno aos seguintes 

bloques para os cursos de terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos teóricos como as aplicacións 
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prácticas en contextos reais: "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", 

"Funcións" e "Estatística e probabilidade". 

 

 

AVALIACIÓN INICIAL 

 

Temporalización: tres primeiras sesións 

 

Actividades: Presentación do alumnado e da profesora, primeiro contacto coa clase. Preguntas sobre 

fraccións, potencias e notación científica, polinomios e igualdades notables, ecuacións e teorema de 

pitágoras e por último, funcións. 

 

Metodoloxía: 

- Durante a presentación do primeiro día, pediremos ao alumnado que nos fale un pouco de si mesmo, dos 

seus obxectivos cara o curso e cara a vida despois do instituto. Daremos especial importancia a esta 

primeira clase posto que o alumnado de 4º ESO de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas debe 

ter claro, en principio, que quere ou ben deixar os estudos ou ben continuar por Formación Profesional. 

- Trataremos de reforzar a autoestima do grupo valorando a parte práctica dos módulos profesionais frente 

as carreiras universitarias demasiado teóricas. Fomentaremos que sigan estudando e que manteñan aberta 

a posibilidade de acceder no futuro a estudos superiores a través dun ciclo superior. Presentaranse 

exemplos de persoas (coñecidas polo profesorado) que tiveron éxito tras acceder a ciclos medios 

 

- Unha vez rematada a presentación, realizaremos a avaliación inicial. Dita avaliación cosistirá en preguntas 

ao gran grupo para resolver na aula, e despois terán que facer unha tarefa na aula virtual,  a cal correxirei 

no encerado na seguinte sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

e 

f 

h 

B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución 

de problemas. 

B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución 

CCL 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

dun problema. dun problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

e 

f 

h 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e 

estratexias de 

resolución de 

problemas, realizando 

os cálculos necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

MAPB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, 

e contexto do 

problema). 

CCL 

CMCCT 

MAPB1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e relaciónaa 

co número de solucións 

do problema. 

CMCCT 

MAPB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos 

problemas que cumpra 

resolver, valorando a 

súa utilidade e a súa 

eficacia. 

CMCCT 

MAPB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de 

razoamento na 

resolución de 

problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución 

de problemas. 

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, 

para atopar patróns, 

regularidades e leis 

MAPB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e 

leis matemáticas en 

situacións de cambio, 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

g 

h 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por 

casos particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, 

valorando a súa 

utilidade para facer 

predicións. 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

MAPB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas 

para realizar 

simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, 

e valora a súa eficacia e 

a súa idoneidade. 

CMCCT 

b 

e 

f 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

MAPB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

os pasos e as ideas 

importantes, analizando 

a coherencia da 

solución ou procurando 

outras formas de 

resolución. 

CMCCT 

MAPB1.4.2. Formúlanse 

novos problemas, a 

partir de un resolto, 

variando os datos, 

CMCCT 

CAA 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou 

máis xerais de interese, 

e establecendo 

conexións entre o 

problema e a realidade. 

f 

h 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, de xeito 

individual e en equipo. 

Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o 

proceso, resultados e 

conclusións obtidas nos 

procesos de 

investigación. 

MAPB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido, ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-

probabilística. 

CCL 

CMCCT 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir 

da identificación de 

situacións 

problemáticas da 

realidade. 

MAPB1.6.1. Identifica 

situacións 

problemáticas da 

realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

CMCCT 

CSC 

MAPB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o 

problema ou os 

problemas matemáticos 

que subxacen nel e os 

CMCCT 

CSIEE 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

coñecementos 

matemáticos 

necesarios. 

MAPB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos 

que permitan a 

resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das 

matemáticas. 

CMCCT 

MAPB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto 

da realidade. 

CMCCT 

MAPB1.6.5. Realiza 

simulacións e 

predicións, en contexto 

real, para valorar a 

adecuación e as 

limitacións dos 

modelos, e propón 

melloras que aumenten 

a súa eficacia. 

CMCCT 

e 

f 

g 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.7. Valorar a 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da realidade 

cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados 

ou construídos. 

MAPB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso, obtén 

conclusións sobre el e 

os seus resultados, 

valorando outras 

opinións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

a B1.5. Práctica dos B1.8. Desenvolver e MAPB1.8.1. Desenvolve CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

actitudes axeitadas para 

o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da crítica 

razoada). 

CSIEE 

CSC 

MAPB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa 

precisión, esmero e 

interese adecuados ao 

nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

CMCCT 

MAPB1.8.3. Distingue 

entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para 

cada caso. 

CMCCT 

MAPB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade 

e indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no 

estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

MAPB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo 

en equipo. 

CSIEE 

CSC 

 b B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

MAPB1.9.1. Toma 

decisións nos procesos 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

g para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

de resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora 

as consecuencias 

destas e a súa 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CSIEE 

b 

g 

B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

B1.10. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares 

futuras. 

MAPB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, 

valorando a potencia e a 

sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para 

situacións futuras 

similares. 

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

g 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

Recollida ordenada e a 

organización de 

datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e 

B1.11. Empregar as 

ferramentas 

tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións 

ou analizando con 

sentido crítico 

situacións diversas que 

axuden á comprensión 

de conceptos 

matemáticos ou á 

MAPB1.11.1. Selecciona 

ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas 

e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos 

ou estatísticos cando a 

dificultade destes 

impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

CMCCT 

CD 

MAPB1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para facer 

representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas diversas. 

Elaboración de informes 

e documentos sobre 

os procesos levados a 

cabo e as conclusións 

e os resultados 

obtidos. 

Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e as 

ideas matemáticas. 

resolución de 

problemas. 

cuantitativa sobre elas. 

MAPB1.11.3. Deseña 

representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización 

de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

MAPB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas 

tecnolóxicas 

interactivas para 

amosar, analizar e 

comprender 

propiedades 

xeométricas. 

CMCCT 

MAPB1.11.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para o tratamento de 

datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

información e elaborar 

conclusións. 

CMCCT 

a 

b 

e 

f 

g 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

Recollida ordenada e a 

organización de 

datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de 

aprendizaxe, 

procurando, analizando 

e seleccionando 

información salientable 

MAPB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e 

selección de 

información salientable, 

coa ferramenta 

CCL 

CD 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais 

ou estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas diversas. 

Elaboración de informes 

e documentos sobre 

os procesos levados a 

cabo e as conclusións 

e os resultados 

obtidos. 

Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e as 

ideas matemáticas. 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes 

e compartíndoos en 

ámbitos apropiados 

para facilitar a 

interacción. 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

MAPB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

CCL 

MAPB1.12.3. Usa 

axeitadamente os 

medios tecnolóxicos 

para estruturar e 

mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, 

recollendo a 

información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles 

do seu proceso 

educativo e 

establecendo pautas de 

mellora. 

CD 

CAA 

MAPB1.12.4. Emprega 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

compartir ideas e 

tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

b 

f 

e 

g 

B2.1. Recoñecemento de 

números que non poden 

expresarse en forma de 

fracción. Números 

irracionais. 

B2.1. Coñecer e utilizar os 

tipos de números e 

operacións, xunto coas 

súas propiedades e 

aproximacións, para 

resolver problemas 

MAPB2.1.1. Recoñece os 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

racionais e irracionais), 

indica o criterio seguido 

para a súa 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

B2.2. Diferenciación de 

números racionais e 

irracionais. Expresión 

decimal e 

representación na recta 

real. 

B2.3. Xerarquía das 

operacións. 

B2.4. Interpretación e 

utilización dos números 

reais e as operacións en 

diferentes contextos, 

elixindo a notación e 

precisión máis 

axeitadas en cada caso. 

B2.5. Utilización da 

calculadora e 

ferramentas 

informáticas para 

realizar operacións con 

calquera tipo de 

expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

B2.6. Intervalos. 

Significado e diferentes 

formas de expresión. 

B2.7. Proporcionalidade 

directa e inversa. 

Aplicación á resolución 

de problemas da vida 

cotiá. 

B2.8. Porcentaxes na 

economía. Aumentos e 

diminucións 

porcentuais. 

Porcentaxes sucesivas. 

Interese simple e 

relacionados coa vida 

diaria e outras materias 

do ámbito educativo, 

recollendo, 

transformando e 

intercambiando 

información. 

identificación, e utilízaos 

para representar e 

interpretar 

axeitadamente a 

información cuantitativa. 

MAPB2.1.2. Realiza os 

cálculos con eficacia, 

mediante cálculo 

mental, algoritmos de 

lapis e papel, 

calculadora ou 

ferramentas 

informáticas, e utiliza a 

notación máis axeitada 

para as operacións de 

suma, resta, produto, 

división e potenciación. 

CMCCT 

MAPB2.1.3. Realiza 

estimacións e xulga se 

os resultados obtidos 

son razoables. 

CMCCT 

MAPB2.1.4. Utiliza a 

notación científica para 

representar e operar 

(produtos e divisións) 

con números moi 

grandes ou moi 

pequenos. 

CMCCT 

MAPB2.1.5. Compara, 

ordena, clasifica e 

representa os tipos de 

números reais, 

intervalos e semirrectas, 

sobre a recta numérica. 

CMCCT 

MAPB2.1.6. Aplica CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

composto. porcentaxes á 

resolución de 

problemas cotiáns e 

financieros, e valora o 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos 

o requira. 

MAPB2.1.7. Resolve 

problemas da vida cotiá 

nos que interveñen 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionais. 

CMCCT 

f B2.9. Polinomios: raíces e 

factorización. Utilización 

de identidades notables. 

B2.2. Utilizar con destreza 

a linguaxe alxébrica, as 

súas operacións e as 

súas propiedades. 

MAPB2.2.1. Exprésase 

con eficacia, facendo 

uso da linguaxe 

alxébrica. 

CMCCT 

MAPB2.2.2. Realiza 

operacións de suma, 

resta, produto e división 

de polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

CMCCT 

MAPB2.2.3. Obtén as 

raíces dun polinomio e 

factorízao, mediante a 

aplicación da regra de 

Ruffini. 

CMCCT 

f 

g 

h 

B2.10. Resolución de 

ecuacións e sistemas 

de dúas ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas. 

B2.11. Resolución de 

problemas cotiáns 

B2.3. Representar e 

analizar situacións e 

estruturas matemáticas, 

utilizando ecuacións de 

distintos tipos para 

resolver problemas. 

MAPB2.3.1. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao 

e sistemas de dúas 

ecuacións lineais con 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

mediante ecuacións e 

sistemas. 

 

dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o 

resultado obtido. 

 Bloque 3. Xeometría  

e 

f 

g 

h 

B3.1. Figuras 

semellantes. 

B3.2. Teoremas de Tales e 

Pitágoras. Aplicación da 

semellanza para a 

obtención indirecta de 

medidas. 

B3.3. Razón entre 

lonxitudes, áreas e 

volumes de figuras e 

corpos semellantes. 

B3.4. Resolución de 

problemas xeométricos 

no mundo físico: medida 

e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de 

diferentes corpos. 

B3.1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas a 

partir de situacións 

reais, empregando os 

instrumentos, as 

técnicas ou as fórmulas 

máis adecuados, e 

aplicando a unidade de 

medida máis acorde coa 

situación descrita. 

MAPB3.1.1. Utiliza 

instrumentos, fórmulas 

e técnicas apropiados 

para medir ángulos, 

lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e de 

figuras xeométricas, 

interpretando as 

escalas de medidas. 

CMCCT 

MAPB3.1.2. Emprega as 

propiedades das figuras 

e dos corpos (simetrías, 

descomposición en 

figuras máis coñecidas, 

etc.) e aplica o teorema 

de Tales, para estimar 

ou calcular medidas 

indirectas. 

CMCCT 

MAPB3.1.3. Utiliza as 

fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e 

volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos e 

esferas, e aplícaas para 

resolver problemas 

xeométricos, asignando 

as unidades correctas. 

CMCCT 

MAPB3.1.4. Calcula 

medidas indirectas de 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

lonxitude, área e volume 

mediante a aplicación 

do teorema de 

Pitágoras e a 

semellanza de 

triángulos. 

e 

f 

B3.4. Resolución de 

problemas xeométricos 

no mundo físico: medida 

e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de 

diferentes corpos. 

B3.5. Uso de aplicacións 

informáticas de 

xeometría dinámica que 

facilite a comprensión 

de conceptos e 

propiedades 

xeométricas. 

B3.2. Utilizar aplicacións 

informáticas de 

xeometría dinámica, 

representando corpos 

xeométricos e 

comprobando, mediante 

interacción con ela, 

propiedades 

xeométricas. 

MAPB3.2.1. Representa e 

estuda os corpos 

xeométricos máis 

relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos e 

esferas) cunha 

aplicación informática 

de xeometría dinámica, 

e comproba as súas 

propiedades 

xeométricas. 

CMCCT 

 Bloque 4. Funcións  

b 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 

unha táboa, unha 

gráfica ou unha 

expresión analítica. 

B4.2. Estudo de modelos 

funcionais: lineal, 

cuadrático, 

proporcionalidade 

inversa e exponencial. 

Descrición das súas 

características, usando 

a linguaxe matemática 

apropiada. Aplicación 

B4.1. Identificar relacións 

cuantitativas nunha 

situación, determinar o 

tipo de función que pode 

representalas, e 

aproximar e interpretar 

a taxa de variación 

media a partir dunha 

gráfica, de datos 

numéricos ou mediante 

o estudo dos 

coeficientes da 

expresión alxébrica. 

MAPB4.1.1. Identifica e 

explica relacións entre 

magnitudes que se 

poden describir 

mediante unha relación 

funcional, asociando as 

gráficas coas súas 

correspondentes 

expresións alxébricas. 

CMCCT 

MAPB4.1.2. Explica e 

representa 

graficamente o modelo 

de relación entre dúas 

magnitudes para os 

casos de relación lineal, 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

en contextos reais. 

B4.3. Taxa de variación 

media como medida da 

variación dunha función 

nun intervalo. 

B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para 

a construción e a 

interpretación de 

gráficas. 

cuadrática, proporcional 

inversa e exponencial. 

MAPB4.1.3. Identifica, 

estima ou calcula 

elementos 

característicos destas 

funcións (cortes cos 

eixes, intervalos de 

crecemento e 

decrecemento, 

máximos e mínimos, 

continuidade, simetrías 

e periodicidade). 

CMCCT 

MAPB4.1.4. Expresa 

razoadamente 

conclusións sobre un 

fenómeno, a partir da 

análise da gráfica que o 

describe ou dunha 

táboa de valores. 

CMCCT 

MAPB4.1.5. Analiza o 

crecemento ou o 

decrecemento dunha 

función mediante a taxa 

de variación media, 

calculada a partir da 

expresión alxébrica, 

unha táboa de valores 

ou da propia gráfica. 

CMCCT 

MAPB4.1.6. Interpreta 

situacións reais que 

responden a funcións 

sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

inversa e exponenciais. 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito 

mediante un enunciado, 

unha táboa, unha 

gráfica ou unha 

expresión analítica. 

B4.2. Estudo de modelos 

funcionais: lineal, 

cuadrático, 

proporcionalidade 

inversa e exponencial. 

Descrición das súas 

características, usando 

a linguaxe matemática 

apropiada. Aplicación 

en contextos reais. 

B4.3. Taxa de variación 

media como medida da 

variación dunha función 

nun intervalo. 

B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para 

a construción e a 

interpretación de 

gráficas. 

B4.2. Analizar información 

proporcionada a partir 

de táboas e gráficas que 

representen relacións 

funcionais asociadas a 

situacións reais, 

obtendo información 

sobre o seu 

comportamento, a súa 

evolución e os posibles 

resultados finais. 

MAPB4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos sobre 

diversas situacións 

reais. 

CMCCT 

MAPB4.2.2. Representa 

datos mediante táboas 

e gráficos, utilizando 

eixes e unidades 

axeitadas. 

CMCCT 

MAPB4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se 

extraen dunha gráfica e 

sinala os valores 

puntuais ou intervalos 

da variable que as 

determinan, utilizando 

tanto lapis e papel como 

medios informáticos. 

CMCCT 

MAPB4.2.4. Relaciona 

táboas de valores e as 

súas gráficas 

correspondentes en 

casos sinxelos, e 

xustifica a decisión. 

CMCCT 

MAPB4.2.5. Utiliza con 

destreza elementos 

tecnolóxicos específicos 

para debuxar gráficas. 

CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

a B5.1. Análise crítica de 

táboas e gráficas 

B5.1. Utilizar o 

vocabulario axeitado 

MAPB5.1.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado 

CCL 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

estatísticas nos medios 

de comunicación e 

fontes públicas oficiais 

(IGE, INE, etc.). 

B5.2. Interpretación, 

análise e utilidade das 

medidas de 

centralización e 

dispersión. 

B5.3. Comparación de 

distribucións mediante o 

uso conxunto de 

medidas de posición e 

dispersión. 

B5.4. Construción e 

interpretación de 

diagramas de 

dispersión. Introdución 

á correlación. 

B5.5. Azar e 

probabilidade. 

Frecuencia dun suceso 

aleatorio. 

B5.6. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a Regra de 

Laplace. 

B5.7. Probabilidade 

simple e composta. 

Sucesos dependentes e 

independentes. 

Diagrama en árbore. 

B5.8. Aplicacións 

informáticas que 

faciliten o tratamento de 

datos estatísticos. 

para a descrición de 

situacións relacionadas 

co azar e a estatística, 

analizando e 

interpretando 

informacións que 

aparecen nos medios 

de comunicación e 

fontes públicas oficiais 

(IGE, INE, etc.). 

para describir situacións 

relacionadas co azar e a 

estatística. 

CMCCT 

MAPB5.1.2. Formula e 

comproba conxecturas 

sobre os resultados de 

experimentos aleatorios 

e simulacións. 

CMCCT 

MAPB5.1.3. Emprega o 

vocabulario axeitado 

para interpretar e 

comentar táboas de 

datos, gráficos 

estatísticos e 

parámetros estatísticos. 

CMCCT 

MAPB5.1.4. Interpreta un 

estudo estatístico a 

partir de situacións 

concretas próximas. 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

b 

e 

g 

B5.1. Análise crítica de 

táboas e gráficas 

estatísticas nos medios 

de comunicación e 

fontes públicas oficiais 

(IGE, INE, etc.). 

B5.2. Interpretación, 

análise e utilidade das 

medidas de 

centralización e 

dispersión. 

B5.3. Comparación de 

distribucións mediante o 

uso conxunto de 

medidas de posición e 

dispersión. 

B5.4. Construción e 

interpretación de 

diagramas de 

dispersión. Introdución 

á correlación. 

B5.8. Aplicacións 

informáticas que 

faciliten o tratamento de 

datos estatísticos. 

B5.2. Elaborar e 

interpretar táboas e 

gráficos estatísticos, así 

como os parámetros 

estatísticos máis usuais, 

en distribucións 

unidimensionais, 

utilizando os medios 

máis axeitados (lapis e 

papel, calculadora, folla 

de cálculo), valorando 

cualitativamente a 

representatividade das 

mostras utilizadas. 

MAPB5.2.1. Discrimina se 

os datos recollidos nun 

estudo estatístico 

corresponden a unha 

variable discreta ou 

continua. 

CMCCT 

MAPB5.2.2. Elabora 

táboas de frecuencias a 

partir dos datos dun 

estudo estatístico, con 

variables discretas e 

continuas. 

CMCCT 

MAPB5.2.3. Calcula os 

parámetros estatísticos 

(media aritmética, 

percorrido, desviación 

típica, cuartís, etc.), en 

variables discretas e 

continuas, coa axuda da 

calculadora ou dunha 

folla de cálculo. 

CMCCT 

MAPB5.2.4. Representa 

graficamente datos 

estatísticos recollidos 

en táboas de 

frecuencias, mediante 

diagramas de barras e 

histogramas. 

CMCCT 

b 

f 

B5.5. Azar e 

probabilidade. 

Frecuencia dun suceso 

aleatorio. 

B5.6. Cálculo de 

probabilidades 

B5.3. Calcular 

probabilidades simples 

e compostas para 

resolver problemas da 

vida cotiá, utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

MAPB5.3.1. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos coa regra de 

Laplace e utiliza, 

especialmente, 

diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO  

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

mediante a regra de 

Laplace. 

B5.7.Probabilidade simple 

e composta. Sucesos 

dependentes e 

independentes. 

Diagrama en árbore. 

técnicas de reconto 

como os diagramas de 

árbore e as táboas de 

continxencia. 

para o reconto de casos. 

MAPB5.3.2. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos compostos 

sinxelos nos que 

interveñan dúas 

experiencias aleatorias 

simultáneas ou 

consecutivas. 

CMCCT 

 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

 -Educación  cívica e constitucional 

 

Dando importancia ao coidado na  elaboración e  presentación de tarefas. 

Valorando a perseveranza e tenacidade na  búsqueda de solucións aos problemas. 

Criticando as informacións que fan uso das  matemátcas. 

Estudo do comportamento  cívico dun grupo de cidadáns ante unha certa  situación, clasificándolos por grupos 

de idades, por sexo, etc.  Representación  gráfica. 

 

 -A calidade, equidade e  inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de 

oportunidades e a non  discriminación por  razón de discapacidade 

 

Resaltando o papel que os diferentes pobos e culturas tiveron no desenvolvemento da  Matemática. 

Utilización dos  números e as súas operacións para obter resultados, sacar conclusións e analizar de forma  

crítica  fenómenos sociais,  distribución da riqueza, etc. 

Estudo sobre o aumento de inmigrantes nunha certa zona e comportamento do resto dos cidadáns ante este 

feito. 

 

 -Previr as situacións de risco derivadas da inadecuada  utilización das  Tecnoloxías da  

Información e da  Comunicación. A mellora da convivencia 

 

Fomentar a  autonomía dos alumnos, compaxinando as directrices coa  aceptación das súas decisións,  

facéndolles partícipes do protagonismo e responsabilidade dun proceso e axudándolles a tomar conciencia 

da súa capacidade de  decisión. 
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Presentar tarefas, alcanzables ás posibilidades e capacidades dos alumnos, que supoñan adestrar a  

planificación, fixar metas e estimular a  motivación de logro. 

 

 -O desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e 

a  prevención da violencia de  xénero. 

 

Resaltando o papel que a muller tivo e ten nas  matemáticas e no desenvolvemento  científico. Fomentar a 

inventiva e a xeración de ideas, a  presentación de xuízos e valoracións diferentes.  Deseñar e definir a  

participación dos alumnos nas diferentes tarefas e actividades. 

 

 

 -A actividade  física e a dieta equilibrada 

 

- Estudo sobre  estatísticas referentes a hábitos de hixiene.  Representación  gráfica. 

- Estudo  estatístico sobre a incidencia de certas enfermidades comparándoas co hábitos dos pacientes, cos 

lugares nos que viven, coas condicións  higiénicas xerais, co seu estado  físico habitual.... Exemplo analizando 

a  relación  estatística entre o fumar e o  cancro de  pulmón. 

 

 -Educación para o consumo: 

 

Interpretando e valorando adecuadamente o uso de representacións  gráficas e datos  numéricos na 

publicidade. 

Ensinando os aspectos  económicos cuantitativos presentes no consumo dalgúns tipos de bens ou servizos, 

como os  créditos e os seguros. 

Insistindo nos problemas de medida e o sistema métrico decimal. 

Resolvendo problemas comerciais de compras, vendas, descontos, etc. 

Resolvendo problemas de probabilidade relacionados cos xogos de azar: quinielas,  loterías, etc. Formulación 

de ecuacións para resolver problemas de consumo. 

Tratamento  estatístico da  información relativa aos intereses do consumidor: consumo,  evolución de prezos 

e mercados,  inflación, situacións  económicas de empresas ou institucións... 

 

 

 -Educación ambiental 

 

Búsqueda de  información sobre ecuacións que rexen o crecemento de certas especies animais.  

Determinación do aumento ou  disminución da  población das devanditas especies en certo período de tempo. 

Estudos  estatísticos sobre desastres  ecolóxicos que tivesen lugar en zonas diferentes. 

 

 

 -A  prevención dos accidentes de  tráfico 

 



Búsqueda da  expresión  analítica do movemento dun  vehículo que circula a unha certa velocidade. Estudo 

de posibles incidencias nese movemento e consecuencias que se poden derivar. 

Estudo  estatístico sobre accidentes de  tráfico, establecendo relacións coa idade do condutor do  automóvil, 

época do accidente, lugar, condicións  atmosféricas, etc. 

 

 

 -Desenvolvemento e afianzamento do  espíritu emprendedor 

 

Os propios procesos de  resolución de problemas contribúen de forma especial a fomentar a  autonomía e 

iniciativa persoal porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos e contribúen a convivir coa 

incerteza controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de decisións. Propoñer situacións que estén 

fundamentadas na vida real e relacionadas cos seus intereses e habilidades para que experimenten 

experiencias de éxito 

Propiciar a  participación en actividades relacionadas co emprendemento desenvolvidas por outras 

institucións e colectivos organizadas entre distintos departamentos  didácticos. 

Utilizar a  autoevaluación de forma frecuente para promover a capacidade de xulgar e valorar os logros 

respecto dunha tarefa determinada. 

 

 

  

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas. Desta 

táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1 

NÚMEROS ENTEIROS E 

RACIONALES MACB2.1.1.  MACB2.1.2.  MACB2.1.3. 

2 

NÚMEROS DECIMALES 

 MACB2.1.1.  MACB2.1.2.  MACB2.1.3. MACB2.1.4. 

3 

NÚMEROS REALES 

 MACB2.1.1.  MACB2.1.2.  MACB2.1.3. MACB2.1.5. 

4 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

 MACB2.1.6.  MACB2.1.7. 

5 

EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

 MACB2.2.1.  MACB2.2.2.  MACB2.2.3. 

6 

ECUACIÓNS E SISTEMAS DE 

ECUACIÓNS MACB2.3.1. 

7 

FUNCIÓNS. 

CARACTERÍSTICAS 

 

MACB4.1.1.  MACB4.1.4.  MACB4.1.5. 

MAPB4.2.1. MAPB4.2.2. MAPB4.2.3. MAPB4.2.4.MAPB4.2.5. 

8 FUNCIÓNS ELEMENTAIS MACB4.1.2.  MACB4.1.3. MACB4.1.6. 
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 MAPB4.2.1. MAPB4.2.2. MAPB4.2.4. MAPB4.2.5. 

9 

 

ESTATÍSTICA 

 

MACB5.1.1.  MACB5.1.3.  MACB5.1.4. 

MACB5.2.1.  MACB5.2.2. 

MACB5.2.3.  MACB5.2.4. 

 

10 

DISTRIBUCIÓNS 

BIDIMENSIONAIS 

MACB5.1.1.  MACB5.1.3.  MACB5.1.4. 

MACB5.2.2. 

11 

PROBABILIDADE 

 

MACB5.1.1.  MACB5.1.2. 

MACB3.3.1.  MACB3.3.2. 

 

12 

XEOMETRÍA 

 

MACB3.1.1.  MACB3.1.2.  MACB3.1.3. MACB3.1.4. 

MACB3.2.1. 

 

 

 

 AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos 

previamente establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao 

contrastar esa información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada 

un deles deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar. 

 A  AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto 

significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades 

e as potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente 

(ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de 

comunicación e os recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación 

podería resumirse sinxelamente da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e 

a actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de 

determinados capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de 

reacción  fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na 

aula e unha proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a 

través do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que 

figuren as Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada 

grupo (xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se 

tomen decisión sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. Este tipo de medidas merecen un 

epígrafe aparte que concretaremos máis adiante. 



AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento 

no que aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso 

didáctico. A avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de 

aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao 

longo do período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe 

do alumnado e melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas 

TICs, etc. 

 AVALIACIÓN SUMATIVA 

Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, 

bloque de contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: decembro a marzo 

-3ª Avaliación: marzo a xuño 

 

Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os 

alumnos/as que non acadaran os obxectivos, segundo se detallará cos procedementos de avaliación. 
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 AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AV. 

UNIDADE DIDÁCTICA 1:  NÚMEROS ENTEIROS E RACIONALES 

UNIDADE DIDÁCTICA 2:  NÚMEROS DECIMALES 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 3:  NÚMEROS REALES 

UNIDADE DIDÁCTICA 4:  PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

PROBA ESCRITA 

2ª AV 

UNIDADE DIDÁCTICA 5:  EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 6:  ECUACIÓNS E SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 7: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

UNIDADE DIDÁCTICA 8:  FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

3ªAV 

UNIDADE DIDÁCTICA 9:  ESTATÍSTICA 

UNIDADE DIDÁCTICA 10:   DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

PROBA ESCRITA 

UNIDADE DIDÁCTICA 11:   PROBABILIDADE 

UNIDADE DIDÁCTICA 12:    XEOMETRÍA 

 

 

            

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 

favoreza a adquisición das competencias básicas, especialmente a relacionada coa competencia 

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 



Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito indivudual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por si fora necesario quedar 

na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

 

-  Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer 

as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

 

-  Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, 

en xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

 

-  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

 

- Utilización da aula virtual para a realizacición de tarefas evaluables e se fora necesario para a introducción 

de novos contidos. 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e 

teña o hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. 

Tamén, desde o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que 

realizarse únicamente deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha 

actitude activa, tomando nota e realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, 

elaboraremos plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que 

detectemos na aula,   co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns 

de repaso, coas explicacións necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, 

comprobaremos cal é o nivel do que partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os 

factores a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade 

individual nese momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na 

situación que se presente. 
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4º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

RELACIÓN ENTRE  ELEMENTOS DO CURRÍCULO: 

Desta táboa pódese extraer unha concreción da relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da 

materia que forman parte dos perfís competenciais, é dicir, unha lista dos estándares de aprendizaxe que 

lle corresponde a cada unha das competencias. 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

f 

h 

B1.1. Planificación do 

proceso de resolución 

de problemas. 

B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

CCL 

CMCCT 

e 

f 

h 

 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución 

de subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares sinxelos, 

procura de 

regularidades e leis, 

etc. 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e 

estratexias de 

resolución de 

problemas, realizando 

os cálculos necesarios 

e comprobando as 

solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e 

comprende o 

enunciado dos 

problemas (datos, 

relacións entre os 

datos, e contexto do 

problema). 

CMCCT 

 

MACB1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e relaciónaa 

co número de solucións 

do problema. 

CMCCT 

 

MACB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos 

problemas que cumpra 

resolver, valorando a 

CMCCT 

 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

súa utilidade e a súa 

eficacia. 

MACB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas 

e procesos de 

razoamento na 

resolución de 

problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución 

de problemas. 

CMCCT 

CAA 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: uso da 

linguaxe apropiada 

(gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución 

de subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares sinxelos, 

procura de 

regularidades e leis, 

etc. 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos, de 

xeito individual e en 

B1.3. Describir e analizar 

situacións de cambio, 

para atopar patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos, 

valorando a súa 

utilidade para facer 

predicións. 

MACB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades 

e leis matemáticas en 

situacións de cambio, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos. 

CMCCT 

 

MACB1.3.2. Utiliza as 

leis matemáticas 

atopadas para realizar 

simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, 

e valora a súa eficacia 

e a súa idoneidade. 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

equipo. Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

b 

e 

f 

 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 

operacións utilizadas, 

asignación de unidades 

aos resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no contexto 

da situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

MACB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e 

os pasos e as ideas 

importantes, 

analizando a 

coherencia da solución 

ou procurando outras 

formas de resolución. 

CMCCT 

 

MACB1.4.2. Formúlase 

novos problemas, a 

partir de un resolto, 

variando os datos, 

propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas 

parecidos, formulando 

casos particulares ou 

máis xerais de interese, 

e establecendo 

conexións entre o 

problema e a realidade. 

CMCCT 

CAA 

 

f 

h 

B1.4. Formulación de 

proxectos e 

investigacións 

matemáticas escolares, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos, de 

B1.5. Elaborar e 

presentar informes 

sobre o proceso, 

resultados e 

conclusións obtidas 

nos procesos de 

investigación. 

MACB1.5.1. Expón e 

defende o proceso 

seguido ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando as linguaxes 

alxébrica, gráfica, 

xeométrica e 

estatístico-

probabilística. 

CCL 

CMCCT 
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Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

xeito individual e en 

equipo. Elaboración e 

presentación dos 

informes 

correspondentes. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade 

e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos) a 

partir da identificación 

de problemas en 

situacións 

problemáticas da 

realidade. 

MACB1.6.1. Identifica 

situacións 

problemáticas da 

realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

CMCCT 

CSC 

MACB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo 

real e o mundo 

matemático, 

identificando o 

problema ou os 

problemas 

matemáticos que 

subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos 

necesarios. 

CMCCT 

CSIEE 

MACB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos 

que permitan a 

resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das 

matemáticas. 

CMCCT 

 

MACB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

problema no contexto 

da realidade. 

MACB1.6.5. Realiza 

simulacións e 

predicións, en contexto 

real, para valorar a 

adecuación e as 

limitacións dos 

modelos, e propón 

melloras que aumenten 

a súa eficacia. 

CMCCT 

 

e 

f 

g 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade 

e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.7. Valorar a 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da realidade 

cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados 

ou construídos. 

MACB1.7.1. Reflexiona 

sobre o proceso e 

obtén conclusións 

sobre el e os seus 

resultados, valorando 

outras opinións. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

B1.5. Práctica dos 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade 

e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve 

actitudes adecuadas 

para o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da crítica 

razoada). 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

MACB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa 

precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao 

nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

MACB1.8.3. Distingue 

entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para 

cada caso. 

CMCCT 

MACB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de 

curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas 

adecuadas, tanto no 

estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

MACB1.8.5. Desenvolve 

habilidades sociais de 

cooperación e traballo 

en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

b 

g 

B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes adecuadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de 

situacións 

descoñecidas. 

MACB1.9.1. Toma 

decisións nos procesos 

de resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora 

as consecuencias 

destas e a súa 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

b 

g 

B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes adecuadas e 

B1.10. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas e 

aprender diso para 

situacións similares 

MACB1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os procesos 

desenvolvidos, 

CMCCT 

CAA 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

futuras. valorando a potencia e 

a sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para 

situacións futuras 

similares. 

b 

e 

f 

g 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a 

organización de 

datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas 

diversas. 

B1.11. Empregar as 

ferramentas 

tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións 

ou analizando con 

sentido crítico 

situacións diversas que 

axuden á comprensión 

de conceptos 

matemáticos ou á 

resolución de 

problemas. 

 

MACB1.11.1. Selecciona 

ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas 

e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos 

ou estatísticos cando a 

dificultade destes 

impida ou non 

aconselle facelos 

manualmente. 

 

CMCCT 

CD 

 

MACB1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para facer 

representacións 

gráficas de funcións 

con expresións 

alxébricas complexas e 

extraer información 

cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 

 

MACB1.11.3. Deseña 

representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización 

de medios 

tecnolóxicos. 

CMCCT 

 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

Elaboración de 

informes e 

documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

Consulta, 

comunicación e 

compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e as 

ideas matemáticas. 

MACB1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas 

tecnolóxicas 

interactivas para 

amosar, analizar e 

comprender 

propiedades 

xeométricas. 

CMCCT 

 

MACB1.11.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para o tratamento de 

datos e gráficas 

estatísticas, extraer 

informacións e elaborar 

conclusións. 

CMCCT 

 

a 

b 

f 

g 

e 

B1.7. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a 

organización de 

datos. 

Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, 

funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas ou 

B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de 

aprendizaxe, 

procurando, analizando 

e seleccionando 

información salientable 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións 

destes, e 

compartíndoos en 

ámbitos apropiados 

MACB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso 

de procura, análise e 

selección de 

información relevante, 

coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

CCL 

CD 

 

MACB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos 

traballados na aula. 

CCL 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

funcionais, e 

realización de 

cálculos de tipo 

numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións 

matemáticas 

diversas. 

Elaboración de 

informes e 

documentos sobre os 

procesos levados a 

cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

Consulta, 

comunicación e 

compartición, en 

ámbitos apropiados, 

da información e as 

ideas matemáticas. 

para facilitar a 

interacción. 

MACB1.12.3. Usa 

axeitadamente os 

medios tecnolóxicos 

para estruturar e 

mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, 

recollendo a 

información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles 

de seu proceso 

educativo e 

establecendo pautas 

de mellora. 

CD 

CAA 

MACB1.12.4. Emprega 

ferramentas 

tecnolóxicas para 

compartir ficheiros e 

tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

f 

l 

B2.1. Recoñecemento de 

números que non 

poden expresarse en 

forma de fracción. 

Números irracionais. 

B2.2. Representación de 

números na recta real. 

Intervalos. 

 

B2.1. Coñecer os tipos de 

números e interpretar o 

significado dalgunhas 

das súas propiedades 

máis características 

(divisibilidade, 

paridade, infinitude, 

proximidade, etc.). 

MACB2.1.1. Recoñece 

os tipos de números 

reais (naturais, 

enteiros, racionais e 

irracionais), indicando o 

criterio seguido, e 

utilízaos para 

representar e 

interpretar 

axeitadamente 

información 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

cuantitativa. 

MACB2.1.2. Aplica 

propiedades 

características dos 

números ao utilizalos 

en contextos de 

resolución de 

problemas. 

CMCCT 

b 

f 

B2.2. Representación de 

números na recta real. 

Intervalos. 

B2.3. Interpretación e 

utilización dos números 

reais, as operacións e 

as propiedades 

características en 

diferentes contextos, 

elixindo a notación e a 

precisión máis 

axeitadas en cada 

caso. 

B2.4. Potencias de 

expoñente enteiro ou 

fraccionario e radicais 

sinxelos. Relación 

entre potencias e 

radicais. 

B2.5. Operacións e 

propiedades das 

potencias e dos 

radicais. 

B2.6. Xerarquía de 

operacións. 

B2.7. Cálculo con 

porcentaxes. Xuro 

simple e composto. 

B2.2. Utilizar os tipos de 

números e operacións, 

xunto coas súas 

propiedades, para 

recoller, transformar e 

intercambiar 

información, e resolver 

problemas 

relacionados coa vida 

diaria e con outras 

materias do ámbito 

educativo. 

MACB2.2.1. Opera con 

eficacia empregando 

cálculo mental, 

algoritmos de lapis e 

papel, calculadora ou 

programas 

informáticos, e 

utilizando a notación 

máis axeitada. 

CMCCT 

 

MACB2.2.2. Realiza 

estimacións 

correctamente e xulga 

se os resultados 

obtidos son razoables. 

CMCCT 

MACB2.2.3. Establece as 

relacións entre radicais 

e potencias, opera 

aplicando as 

propiedades 

necesarias e resolve 

problemas 

contextualizados. 

CMCCT 

MACB2.2.4. Aplica 

porcentaxes á 

resolución de 

problemas cotiáns e 

financeiros, e valora o 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

B2.8. Logaritmos: 

definición e 

propiedades. 

B2.9. Manipulación de 

expresións alxébricas. 

Utilización de 

igualdades notables. 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos 

datos o requira. 

MACB2.2.5. Calcula 

logaritmos sinxelos a 

partir da súa definición 

ou mediante a 

aplicación das súas 

propiedades, e resolve 

problemas sinxelos. 

CMCCT 

MACB2.2.6. Compara, 

ordena, clasifica e 

representa distintos 

tipos de números sobre 

a recta numérica 

utilizando diversas 

escalas. 

CMCCT 

MACB2.2.7. Resolve 

problemas que requiran 

propiedades e 

conceptos específicos 

dos números. 

CMCCT 

 

b 

f 

B2.10. Polinomios. 

Raíces e factorización. 

B2.11. Ecuacións de grao 

superior a dous. 

B2.12. Fraccións 

alxébricas. 

Simplificación e 

operacións. 

B2.3. Construír e 

interpretar expresións 

alxébricas, utilizando 

con destreza a linguaxe 

alxébrica, as súas 

operacións e as súas 

propiedades. 

MACB2.3.1. Exprésase 

con eficacia facendo 

uso da linguaxe 

alxébrica. 

CMCCT 

MACB2.3.2. Obtén as 

raíces dun polinomio e 

factorízao utilizando a 

regra de Ruffini, ou 

outro método máis 

axeitado. 

CMCCT 

MACB2.3.3. Realiza CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

operacións con 

polinomios, igualdades 

notables e fraccións 

alxébricas sinxelas. 

MACB2.3.4. Fai uso da 

descomposición 

factorial para a 

resolución de 

ecuacións de grao 

superior a dous. 

CMCCT 

f 

g 

B2.13. Resolución de 

problemas cotiáns e 

doutras áreas de 

coñecemento mediante 

ecuacións e sistemas. 

B2.14. Inecuacións de 

primeiro e segundo 

grao. Interpretación 

gráfica. Resolución de 

problemas. 

B2.4. Representar e 

analizar situacións e 

relacións matemáticas 

utilizando inecuacións, 

ecuacións e sistemas 

para resolver 

problemas 

matemáticos e de 

contextos reais. 

MACB2.4.1. Formula 

alxebricamente as 

restricións indicadas 

nunha situación da vida 

real, estúdao e resolve, 

mediante inecuacións, 

ecuacións ou sistemas, 

e interpreta os 

resultados obtidos. 

CMCCT 

 

 Bloque 3. Xeometría  

f 

l 

B3.1. Medidas de 

ángulos no sistema 

sesaxesimal e en 

radiáns. 

B3.2. Razóns 

trigonométricas. 

Relacións entre elas. 

Relacións métricas nos 

triángulos. 

 

B3.1. Utilizar as unidades 

angulares dos sistemas 

métrico sesaxesimal e 

internacional, así como 

as relacións e as 

razóns da trigonometría 

elemental, para 

resolver problemas 

trigonométricos en 

contextos reais. 

MACB3.1.1. Utiliza 

conceptos e relacións 

da trigonometría básica 

para resolver 

problemas 

empregando medios 

tecnolóxicos, de ser 

preciso, para realizar 

os cálculos. 

CMCCT 

 

b 

e 

f 

B3.3. Aplicación dos 

coñecementos 

xeométricos á 

resolución de 

B3.2. Calcular 

magnitudes efectuando 

medidas directas e 

indirectas a partir de 

MACB3.2.1. Utiliza as 

ferramentas 

tecnolóxicas, as 

estratexias e as 

CMCCT 

CD 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

problemas métricos no 

mundo físico: medida 

de lonxitudes, áreas e 

volumes. 

B3.2. Razóns 

trigonométricas. 

Relacións entre elas. 

Relacións métricas nos 

triángulos. 

situacións reais, 

empregando os 

instrumentos, as 

técnicas ou as fórmulas 

máis adecuadas, e 

aplicando as unidades 

de medida. 

fórmulas apropiadas 

para calcular ángulos, 

lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e 

figuras xeométricas. 

MACB3.2.2. Resolve 

triángulos utilizando as 

razóns trigonométricas 

e as súas relacións. 

CMCCT 

MACB3.2.3. Utiliza as 

fórmulas para calcular 

áreas e volumes de 

triángulos, 

cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, 

conos e esferas, e 

aplícaas para resolver 

problemas 

xeométricos, 

asignando as unidades 

apropiadas. 

CMCCT 

e 

f 

B3.4. Iniciación á 

xeometría analítica no 

plano: coordenadas. 

Vectores. Ecuacións da 

recta. Paralelismo; 

perpendicularidade. 

B3.5. Semellanza. 

Figuras semellantes. 

Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de 

corpos semellantes. 

B3.6. Aplicacións 

informáticas de 

B3.3. Coñecer e utilizar 

os conceptos e os 

procedementos 

básicos da xeometría 

analítica plana para 

representar, describir e 

analizar formas e 

configuracións 

xeométricas sinxelas. 

MACB3.3.1. Establece 

correspondencias 

analíticas entre as 

coordenadas de puntos 

e vectores. 

CMCCT 

MACB3.3.2. Calcula a 

distancia entre dous 

puntos e o módulo dun 

vector. 

CMCCT 

MACB3.3.3. Coñece o 

significado de pendente 

dunha recta e 

diferentes formas de 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

xeometría dinámica 

que facilite a 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas. 

calculala. 

MACB3.3.4. Calcula a 

ecuación dunha recta 

de varias formas, en 

función dos datos 

coñecidos 

CMCCT 

MACB3.3.5. Recoñece 

distintas expresións da 

ecuación dunha recta e 

utilízaas no estudo 

analítico das 

condicións de 

incidencia, paralelismo 

e perpendicularidade. 

CMCCT 

MACB3.3.6. Utiliza 

recursos tecnolóxicos 

interactivos para crear 

figuras xeométricas e 

observar as súas 

propiedades e as súas 

características. 

CMCCT 

CD 

 Bloque 4. Funcións  

a 

f 

g 

B4.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito 

mediante un 

enunciado, unha táboa, 

unha gráfica ou unha 

expresión analítica. 

Análise de resultados. 

B4.2. Funcións 

elementais (lineal, 

cuadrática, 

proporcionalidade 

inversa, exponencial e 

B4.1. Identificar relacións 

cuantitativas nunha 

situación, determinar o 

tipo de función que 

pode representalas, e 

aproximar e interpretar 

a taxa de variación 

media a partir dunha 

gráfica ou de datos 

numéricos, ou 

mediante o estudo dos 

coeficientes da 

MACB4.1.1. Identifica e 

explica relacións entre 

magnitudes que poden 

ser descritas mediante 

unha relación funcional, 

e asocia as gráficas 

coas súas 

correspondentes 

expresións alxébricas. 

CMCCT 

MACB4.1.2. Explica e 

representa 

graficamente o modelo 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

logarítmica, e definidas 

en anacos): 

características e 

parámetros. 

B4.3. Taxa de variación 

media como medida da 

variación dunha función 

nun intervalo. 

B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico 

para a construción e a 

interpretación de 

gráficas. 

expresión alxébrica. de relación entre dúas 

magnitudes para os 

casos de relación 

lineal, cuadrática, 

proporcionalidade 

inversa, exponencial e 

logarítmica, 

empregando medios 

tecnolóxicos, de ser 

preciso. 

MACB4.1.3. Identifica, 

estima ou calcula 

parámetros 

característicos de 

funcións elementais. 

CMCCT 

MACB4.1.4. Expresa 

razoadamente 

conclusións sobre un 

fenómeno a partir do 

comportamento dunha 

gráfica ou dos valores 

dunha táboa. 

CMCCT 

MACB4.1.5. Analiza o 

crecemento ou 

decrecemento dunha 

función mediante a taxa 

de variación media 

calculada a partir da 

expresión alxébrica, 

unha táboa de valores 

ou da propia gráfica. 

CMCCT 

MACB4.1.6. Interpreta 

situacións reais que 

responden a funcións 

sinxelas: lineais, 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

cuadráticas, de 

proporcionalidade 

inversa, definidas a 

anacos e exponenciais 

e logarítmicas. 

a 

f 

g 

B4.3. Recoñecemento 

doutros modelos 

funcionais: aplicacións 

a contextos e 

situacións reais. 

B4.4. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico 

para a construción e 

interpretación de 

gráficas. 

B4.2. Analizar 

información 

proporcionada a partir 

de táboas e gráficas 

que representen 

relacións funcionais 

asociadas a situacións 

reais obtendo 

información sobre o 

seu comportamento, a 

evolución e os posibles 

resultados finais. 

MACB4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos sobre 

diversas situacións 

reais. 

CMCCT 

 

MACB4.2.2. Representa 

datos mediante táboas 

e gráficos utilizando 

eixes e unidades 

axeitadas. 

CMCCT 

 

MACB4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se 

extraen dunha gráfica 

sinalando os valores 

puntuais ou intervalos 

da variable que as 

determinan utilizando 

tanto lapis e papel 

como medios 

tecnolóxicos. 

CMCCT 

 

MACB4.2.4. Relaciona 

distintas táboas de 

valores, e as súas 

gráficas 

correspondentes. 

CMCCT 

 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

b B5.1. Introdución á 

combinatoria: 

B5.1. Resolver situacións 

e problemas da vida 

MACB5.1.1. Aplica en 

problemas 

CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

f 

g 

combinacións, 

variacións e 

permutacións. 

B5.2. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a regra de 

Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

cotiá aplicando os 

conceptos do cálculo 

de probabilidades e 

técnicas de reconto 

axeitadas. 

contextualizados os 

conceptos de variación, 

permutación e 

combinación. 

MACB5.1.2. Identifica e 

describe situacións e 

fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando a 

terminoloxía axeitada 

para describir sucesos. 

CMCCT 

MACB5.1.3. Aplica 

técnicas de cálculo de 

probabilidades na 

resolución de 

situacións e problemas 

da vida cotiá. 

CMCCT 

MACB5.1.4. Formula e 

comproba conxecturas 

sobre os resultados de 

experimentos 

aleatorios e 

simulacións. 

CMCCT 

 

MACB5.1.6. Interpreta un 

estudo estatístico a 

partir de situacións 

concretas próximas. 

CCEC 

 

b 

e 

f 

B5.2. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a regra de 

Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

B5.3. Probabilidade 

simple e composta. 

Sucesos dependentes 

B5.2. Calcular 

probabilidades simples 

ou compostas 

aplicando a regra de 

Laplace, os diagramas 

de árbore, as táboas de 

continxencia ou outras 

técnicas combinatorias. 

MACB5.2.1. Aplica a 

regra de Laplace e 

utiliza estratexias de 

reconto sinxelas e 

técnicas combinatorias. 

CMCCT 

MACB5.2.2. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos compostos 

CMCCT 



 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

e independentes. 

B5.4. Experiencias 

aleatorias compostas. 

Utilización de táboas de 

continxencia e 

diagramas de árbore 

para a asignación de 

probabilidades. 

B5.5. Probabilidade 

condicionada. 

sinxelos utilizando, 

especialmente, os 

diagramas de árbore ou 

as táboas de 

continxencia. 

MACB5.2.3. Resolve 

problemas sinxelos 

asociados á 

probabilidade 

condicionada. 

CMCCT 

MACB5.2.4. Analiza 

matematicamente 

algún xogo de azar 

sinxelo, comprendendo 

as súas regras e 

calculando as 

probabilidades 

adecuadas. 

CMCCT 

MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado 

para describir, 

cuantificar e analizar 

situacións relacionadas 

co azar. 

CCL 

e 

f 

g 

h 

B5.6. Utilización do 

vocabulario adecuado 

para describir e 

cuantificar situacións 

relacionadas co azar e 

a estatística. 

B5.3. Utilizar o 

vocabulario axeitado 

para a descrición de 

situacións relacionadas 

co azar e a estatística, 

analizando e 

interpretando 

informacións que 

aparecen nos medios 

de comunicación e 

fontes públicas oficiais 

MACB5.4.1. Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos 

estatísticos. 

CSIEE 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

(IGE, INE, etc.). 

b 

e 

f 

B5.7. Identificación das 

fases e as tarefas dun 

estudo estatístico. 

B5.8. Gráficas 

estatísticas: tipos de 

gráficas. Análise crítica 

de táboas e gráficas 

estatísticas nos medios 

de comunicación e en 

fontes públicas oficiais 

(IGE, INE, etc.). 

Detección de falacias. 

B5.9. Medidas de 

centralización e 

dispersión: 

interpretación, análise 

e utilización. 

B5.10. Comparación de 

distribucións mediante 

o uso conxunto de 

medidas de posición e 

dispersión. 

B5.11. Construción e 

interpretación de 

diagramas de 

dispersión. Introdución 

á correlación. 

B5.12. Aplicacións 

informáticas que 

faciliten o tratamento 

de datos estatísticos. 

B5.4. Elaborar e 

interpretar táboas e 

gráficos estatísticos, 

así como os 

parámetros estatísticos 

máis usuais, en 

distribucións 

unidimensionais e 

bidimensionais, 

utilizando os medios 

máis axeitados (lapis e 

papel, calculadora ou 

computador), e 

valorando 

cualitativamente a 

representatividade das 

mostras utilizadas. 

 MACB5.4.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para o tratamento de 

datos e gráficas 

estatísticas, para 

extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

 

CMCCT 

 

MACB5.4.3. Calcula e 

interpreta os 

parámetros estatísticos 

dunha distribución de 

datos utilizando os 

medios máis axeitados 

(lapis e papel, 

calculadora ou 

computador). 

CMCCT 

 

MACB5.4.4. Selecciona 

unha mostra aleatoria e 

valora a 

representatividade de 

mostras pequenas. 

CMCCT 

MACB5.4.5. Representa 

diagramas de 

dispersión e interpreta 

a relación entre as 

variables. 

CMCCT 

 

 

 

 

     ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Na seguinte táboa indícase a distribución dos Estándares de Aprendizaxe por unidades didácticas. Desta 



táboa e a do epígrafe anterior, que recollía a relación entre os distintos elementos do currículo, podemos 

deducir os contidos correspondente a cada unidade didáctica. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1 

POLINOMIOS E FRACCIÓNS 

ALXÉBRICAS (REPASO) 

 

MACB2.3.1.  MACB2.3.2.  MACB2.3.3. 

 

 

2 

ECUACIÓNS 

INECUACIÓNS E SISTEMAS 

MACB2.3.4 

MACB2.4.1. 

3 

 

FUNCIÓNS 

 

 

 

MACB4.1.1.  MACB4.1.2.  MACB4.1.3.  MACB4.1.4. 

MACB4.1.5.  MACB4.1.6. 

MACB4.2.1.  MACB4.2.2.  MACB4.2.3.  MACB4.2.4. 

 

4 

 

OS NÚMEROS REAIS 

 

 

 

MACB2.1.1.  MACB2.1.2.  MACB2.2.1.  MACB2.2.2. 

MACB2.2.3.  MACB2.2.4.  MACB2.2.5.  MACB2.2.6. 

MACB2.2.7. 

5 

TRIGONOMETRÍA 

 

MACB3.1.1. 

MACB3.2.1.  MACB3.2.2.  MACB3.2.3. 

6 

 

XEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

 

MACB3.3.1.  MACB3.3.2.  MACB3.3.3.  MACB3.3.4. 

MACB3.3.5.  MACB3.3.6. 

7 

ESTATÍSTICA. DISTRIBUCIÓNS 

BIDIMENSIONAIS 

MACB5.4.2.  MACB5.4.3.  MACB5.4.4.  MACB5.4.5. 

 

8 

COMBINATORIA 

 MACB5.1.1.  MACB5.1.2. 

9 

 

PROBABILIDADE 

 

 

MACB5.2.1.  MACB5.2.2.  MACB5.2.3.  MACB5.2.4. 

MACB5.1.3.  MACB5.1.4. 

 

  ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

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

e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 

xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual 

aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a 
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prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón 

da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Facilitaranse  as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

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

No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a 

prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e 

deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou 

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

autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as 

súas secuelas. 

Consideramos que dende a asignatura de matemáticas todos estes contidos  pódense traballar en cada 

unha das unidades didácticas mediante os roles de alumnas e alumnos cando se traballe en grupo, cando se 

dirixan á clase no caso de saída ao encerado ou na exposicións e presentación de traballos coas TIC, nos 

enunciados dos problemas, etc. 

Ademais promoveremos a participación do alumnado dunha forma democrática á hora de elexir representante 

do grupo para a participación na xuntanza de delegados, representantes no Consello Escolar, na Comisión 

de Convivencia, etc 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa de forma que facilite a aprendizaxe, e que, como un dos seus eixes, 

favoreza a adquisición das competencias básicas. 

Debido as circunstancias especiais deste curso académico, o alumnado traballará de xeito individual. 

Dende o primeiro día, utilizarase a aula virtual para que o alumnado se habitúe, por se fora necesario quedar 

na casa. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición da profesora utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición, débense coñecer as 

ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Xuntaremos unidades didácticas que estean relacionadas para ter unha idea global e, no caso de ser 

confinados ter o suficiente apoio teórico para que os alumnos poidan traballar de xeito independente. 

- Utilizaremos Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar actividades realizadas e, en xeral, 

como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

- Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades. 

- Utilización da aula virtual para a realización de tarefas avaliables e se fora necesario para a introdución de 

novos contidos. 

 

 

 

 

 



AVALIACIÓN 

A avaliación é un proceso que ten por obxecto determinar en que medida se lograron os obxectivos 

previamente establecidos, que supón un xuízo de valor sobre a programación establecida, e que se emite ao 

contrastar esa información cos devanditos obxectivos. 

Contémplanse tres momentos:  Avaliación Inicial, Avaliación  Formativa e Avaliación Sumativa. En cada 

un deles deberemos preguntarnos que, cando e como avaliar.  A AVALIACIÓN INICIAL. DESEÑO E 

MEDIDAS A ADOPTAR 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. Isto 

significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos, senón o punto de partida (é dicir as posibilidades 

e as potencialidades) da institución docente.  A avaliación inicial debería ter en conta especificamente 

(ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención tutorial, os sistemas de 

comunicación e os recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación 

podería resumirse sinxelamente da seguinte forma: conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Que avaliar? O coñecemento previo específico, as características e circunstancias persoais, as aptitudes e 

a actitude. 

Cando avaliar? No momento da incorporación e ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe 

Como avaliar?   Mediante unha sondaxe de prerrequisitos que mostre a dispoñibilidade ou non de 

determinados capacidades ou destrezas necesarias para o estudo que se inicia, e mediante a análise de 

reacción  fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

Nas primeiras sesións intentaremos coñecer o punto de partida de cada alumno/a mediante un debate na 

aula e unha proba escrita no que aparezan aspectos curriculares dos cursos anteriores. Deberemos contar, a 

través do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos,  cunha lista dos estudantes do grupo no que 

figuren as Medidas de Atención á Diversidade, se as houbera, desenvolvidas no curso anterior. 

Ao longo das dúas primeiras semanas terá lugar unha xuntanza do profesorado que imparte clase en cada 

grupo (xuntanza de avaliación inicial), onde se presenten en común os resultados das primeiras probas e se 

tomen decisión sobre Medidas de  Atención á Diversidade a adoptar. Este tipo de medidas merecen un 

epígrafe aparte que concretaremos máis adiante. 

AVALIACIÓN FORMATIVA 

Ten como finalidade principal conseguir o perfeccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe nun momento 

no que aínda pode producirse. Por tanto, deberá aplicarse a través do desenvolvemento do propio proceso 

didáctico. A avaliación formativa ten que ver máis cos procesos de aprendizaxe que cos produtos do mesmo. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os progresos, as dificultades, os bloqueos, etc. que aparecen durante o proceso de 

aprendizaxe. 

Cando avaliar? 

Mediante unha avaliación continua, método de avaliación  no que se realizan probas de forma periódica ao 

longo do período lectivo; estas probas realízanse para que se poida valorar todo o proceso de aprendizaxe 

do alumnado e melloralo, a medida que transcorre o curso. 

Como avaliar? 

Coa realización de análise dos procesos de aprendizaxe, tarefas, probas, producións: caderno, traballos coas 

TICs, etc. 

AVALIACIÓN SUMATIVA 
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Establece os resultados ao termo do proceso total de aprendizaxe. 

Que avaliar? 

Convén avaliar os tipos e graos de aprendizaxe necesarios para promocionar á seguinte unidade didáctica, 

bloque de contidos, nivel, curso, etc. 

Cando avaliar? 

A avaliación sumativa debe levar a cabo ao final dunha determinada fase de aprendizaxe. 

 

Como  avaliar? Podería responderse a esta pregunta sinalando os seguintes procedementos: 

- Acumulando información procesual (recompilada ao longo da avaliación formativa). 

- Realizando probas escritas. 

- Confrontando a información obtida mediante os procedementos anteriores coa autovaloración do alumno. 

- Analizando as características persoais e o proxecto vital do alumno. 

TEMPORALIZACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS. ORGANIZACIÓN POR UNIDADES 

No seguinte cadro preséntase á temporalización das probas escritas por unidades e por cada unha das tres 

Avaliacións nos que dividimos o curso, unha por trimestre, do seguinte xeito: 

-1ª Avaliación: setembro a decembro 

-2ª Avaliación: decembro a marzo 

-3ª Avaliación: marzo a xuño 

Contamos con 3 sesión por cada proba escrita. Na primeira faremos un repaso e aclaración de dúbidas dos 

contidos que correspondan á proba, na segunda farase a escritura do exame, en na terceira comentarase a 

proba e os resultados. 

Por cada trimestre contaremos con outra proba para a recuperación da materia que terán que facer os 

alumnos/as que non acadaran os obxectivos, segundo se detallará cos procedementos de avaliación. 

  AVALIACIÓN INICIAL 

1ª 

AVAV

IACIÓ

N 

POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS (REPASO) 

 

ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 

PROBA ESCRITA 

FUNCIÓNS 

OS NÚMEROS REAIS 

  

PROBA ESCRITA 

 
PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN) 

TRIGONOMETRÍA 



2ª 

AVAV

IACIÓ

N 

PROBA ESCRITA 

XEOMETRÍA ANALÍTICA 

PROBA ESCRITA 

 
PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓN DA 2ª AVALIACIÓN) 

3ª 

AVAV

IACIÓ

N 

ESTATÍSTICA. DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

PROBA ESCRITA 

COMBINATORIA 

PROBABILIDADE 

 PROBA ESCRITA (RECUPERACIÓNS) 

 

 

 

     PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

 

      Debido a crise do COVID-19 acontecida no curso académico 2019/2020 non se puideron traballar tódolos 

estándares correspondentes ó currículo oficial da materia, o cal se detalla nas correspondentes 

addendas das programacións didácticas daquel ano. A continuación mostrase un resumo das 

aprendizaxes non traballadas no tercero curso da ESO durante o 2019/2020: 

      * Bloque 3. Funcións e Gráficas 

      * Bloque 4. Xeometría 

      * Bloque 5. Probabilidade e Estatística 

       Coa finalidade de incorporar e reforzar aqueles, terase en conta que o currículo do cuarto curso da ESO 

é unha continuación e ampliación do terceiro curso. Dese xeito, aquelas aprendizaxes non adquiridas 

traballaranse tomando como referencia o currículo do terceiro curso e facendo os reforzos e ampliacións 

que sexan necesarios conforme ó currículo do cuarto curso. 

       Partindo da avaliación inicial, informes individuais do alumnado e das addendas á programación feitas no 

curso anterior, terase en conta o nivel previo do alumnado, especialmente naqueles contidos que fosen 

importantes de cara a traballar as aprendizaxes non adquiridas. A temporalización e a distribución das 

sesións adaptarase de xeito que se favoreza a adquisición dos estándares non adquiridos. Daráselle 

prioridade a impartir aqueles en sesións presenciais, no caso de que puideran presentarse 

confinamentos sanitarios. Ademais do anterior, cando se amosen dificultades no grupo ou individuais, 

propoñeranse no seu caso traballos, fichas e actividades que favorezan a aprendizaxe. Tódalas medidas 

tomaranse de xeito flexible, podendo adaptar ao proceso de ensino ó ritmo de aprendizaxe e adquisición 

de competencias do alumnado, e favorecendo que se adquiran as aprendizaxes necesarias non 

traballadas o curso anterior. 
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PLAN DE CONTINXENCIA PARA O CURSO 2020-2021 

-METODOLOXÍA 

Desde o principio de curso trabállase coa aula virtual para que o alumnado estea familiarizado coa mesma e 

teña o hábito  de estar pendente , seguindo o calendario que alí figura, de todas as novas que se programan. 

Tamén, desde o principio, se proxectan vídeos expositivos, por se nalgún momento as explicacións teñen que 

realizarse únicamente deste xeito e teñan interiorizado que no visionado dos mesmos,  han de manter unha 

actitude activa, tomando nota e realizando no caderno os exemplos que se propoñen. 

Para compensar as aprendizaxes non adquiridas o curso pasado, debido ao período non presencial, 

elaboraremos plans de reforzo para os que teremos en conta os informes individualizados e as carencias que 

detectemos na aula,   co fin de que as aprendizaxes novas sexan significativas. Farémolo a través de boletíns 

de repaso, coas explicacións necesarias e con entregas á aula virtual. Así en cada bloque que iniciemos, 

comprobaremos cal é o nivel do que partimos para realizar ese traballo de repaso necesario. 

-AVALIACIÓN 

Para a avaliación, faremos no seu momento unha adenda á programación, por considerar que son moitos os 

factores a ter en conta: tempo de clase non presencial, materia de repaso ou impartida de novo, conectividade 

individual nese momento,  condicións sociais e humanitarias,….  Por isto será máis xusto e real facelo na 

situación que se presente. 

 

 1º BACHARELATO CIENTÍFICO 

 

 

Introdución e contextualización 

 

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

precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos 

de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base 

fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso 

científico e tecnolóxico, e como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida 

como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 

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

verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser quen de representala e 

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

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

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

expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas 



actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É 

dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita 

establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de 

decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

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

formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate 

de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole. 

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

É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do 

curso como nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, 

métodos e actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en primeiro de ESO 

ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a 

materia. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal responsable da adquisición das 

competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous 

dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e 

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

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

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

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

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

solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: a 

comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a 

competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e 

modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar 

adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, comprobación da 

solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 

diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando conciencia do proceso 

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

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

matemática. 

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

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

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

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

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

e o traballo en equipo, entre outras habilidades. 

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

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

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

situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a 
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aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos 

á súa realidade inmediata. 

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

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

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

adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as 

súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de 

analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en 

distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, 

a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial 

a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

 

Criterios de avaliación, Contidos, Obxectivos, Actividades, Metodoloxía e Temporalización 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

Criterios de avaliación Contidos Obxectivos 

 B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, 

o proceso seguido na resolución dun problema. 

 B1.1. Planificación e expresión verbal do 

proceso de resolución de problemas. 

 e 

 i 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e comprobando 

as solucións obtidas.         

 B1.1. Planificación e expresión verbal do 

proceso de resolución de problemas. 

 B1.2. Estratexias e procedementos postos 

en práctica: relación con outros problemas 

coñecidos; modificación de variables; suposición 

do problema resolto. 

 B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: 

coherencia das solucións coa situación, revisión 

sistemática do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, xeneralizacións 

e particularizacións interesantes. 

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, 

etc.         

 i 

 l 

 B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 

propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, 

etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, contraexemplos, 

razoamentos encadeados, etc. 

 d 

 i 

 l 



 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de argumentos. 

 B1.4. Elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución dun problema ou nunha 

demostración, coa precisión e o rigor adecuados. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de argumentos. 

 B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou 

escrita, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de informes científicos sobre o proceso 

seguido na resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado matemático. 

 B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para: 

 Recollida ordenada e a organización de 

datos. 

 Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos numéricos, 

funcionais ou estatísticos. 

 Facilitación da comprensión de conceptos 

e propiedades xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

 Deseño de simulacións e elaboración de 

predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

 Elaboración de informes e documentos 

sobre os procesos levados a cabo e os resultados 

e as conclusións obtidos. 

 Consulta, comunicación e compartición, 

en ámbitos apropiados, da información e das ideas 

matemáticas. 

 g 

 i 

 B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en que 

se desenvolve e o problema de investigación 

formulado.     

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e en equipo.     

 i 

 l 

 m 

 B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da resolución 

dun problema e o afondamento posterior, a 

xeneralización de propiedades e leis 

matemáticas, e o afondamento nalgún momento 

da historia das matemáticas, concretando todo 

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, 

etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, contraexemplos, 

razoamentos encadeados, etc. 

 b 

 d 

 h 

 i 

 l 
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iso en contextos numéricos, alxébricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos.   

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou contextos do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e en equipo.   

 m 

 n 

 B1.7. Elaborar un informe científico escrito que 

recolla o proceso de investigación realizado, coa 

precisión e o rigor adecuados.           

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.11. Elaboración e presentación dun 

informe científico sobre o proceso, os resultados e 

as conclusións do proceso de investigación 

desenvolvido, utilizando as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos axeitados.           

 e 

 g 

 i 

 B1.8. Desenvolver procesos de matematización 

en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade.         

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en contextos da 

realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo.         

 i 

 l 

 B1.9. Valorar a modelización matemática como 

un recurso para resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou construídos. 

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en contextos da 

realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

 i 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao quefacer matemático.       

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en contextos da 

realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo.       

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 



 ñ 

 o 

 B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a 

resolución de situacións descoñecidas. 

 B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver actitudes axeitadas 

e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 

valorando a súa eficacia e aprendendo delas para 

situacións similares futuras. 

 B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver actitudes axeitadas 

e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 b 

 i 

 l 

 B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións gráficas, recreando 

situacións matemáticas mediante simulacións ou 

analizando con sentido crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de problemas.         

 B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para: 

 Recollida ordenada e a organización de 

datos. 

 Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos numéricos, 

funcionais ou estatísticos. 

 Facilitar a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

 Deseño de simulacións e elaboración de 

predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

 Elaboración de informes e documentos 

sobre os procesos levados a cabo e os resultados 

e conclusións obtidos. 

 Consulta, comunicación e compartición, 

en ámbitos apropiados, da información e das ideas 

matemáticas.         

 g 

 i 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e 

seleccionando información salientable en internet 

ou noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e argumentacións 

destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 

para facilitar a interacción.       

 B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para: 

 Recollida ordenada e a organización de 

datos. 

 Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos numéricos, 

funcionais ou estatísticos. 

 Facilitar a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 

ou estatístico. 

 e 

 g 

 i 
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 Deseño de simulacións e elaboración de 

predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

 Elaboración de informes e documentos 

sobre os procesos levados a cabo e os resultados 

e conclusións obtidos. 

 Consulta, comunicación e compartición, 

en ámbitos apropiados, da información e das ideas 

matemáticas.       

 

Temporalización: 

Este bloque traballarase durante todo o curso. 

 

Actividades: 

Traballarase en todas as actividades levadas para os outros bloques. Non sendo as actividades específicas, 

si se fará especial fincapé a principio de curso, a medida que se fagan diferentes actividades, no xeito de 

afrontalas, no xeito de recollelas e ordenalas e no xeito de analizar os resultados e conclusións obtidos. 

 

Metodoloxía: 

Neste senso, terán un peso específico as actividades de traballo cooperativo que se empregarán como 

ferramenta metodolóxica ao longo de todo o curso. 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

Criterios de avaliación Contidos Obxectivos 

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas 

operacións e as súas propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar información, 

estimando, valorando e representando os 

resultados en contextos de resolución de 

problemas.            

 B2.1. Números reais: necesidade do seu 

estudo e das súas operacións para a comprensión 

da realidade. Valor absoluto. Desigualdades. 

Distancias na recta real. Intervalos e ámbitos. 

Aproximación e erros. Notación científica.           

 g 

 i 

 B2.2. Coñecer os números complexos como 

extensión dos números reais, e utilizalos para 

obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas.   

 B2.2. Números complexos. Forma 

binómica e polar. Representacións gráficas. 

Operacións elementais. Fórmula de Moivre.   

 i 

 B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos 

logaritmos utilizando as súas propiedades na 

resolución de problemas extraídos de contextos 

reais.    

 B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 

monotonía e anotación. Número "e". 

 B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. 

Propiedades. Ecuacións logarítmicas e 

exponenciais. 

 i 



 B2.5. Resolución de ecuacións non 

alxébricas sinxelas   

 B2.4. Analizar, representar e resolver problemas 

formulados en contextos reais, utilizando 

recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e 

sistemas) e interpretando criticamente os 

resultados.   

 B2.6. Formulación e resolución de 

problemas da vida cotiá mediante ecuacións e 

inecuacións. Interpretación gráfica. 

 B2.7. Método de Gauss para a resolución 

e a interpretación de sistemas de ecuacións 

lineais. Formulación e resolución de problemas da 

vida cotiá utilizando o método de Gauss.   

 i 

 

Temporalización: 

Este bloque desenvolverase durante a 1ª avaliación, se ben os estándares de aprendizaxe adquiridos se 

empregarán durante todo o curso ao ser ferramenta matemáticas imprescindible nos demais bloques. 

 

Actividades: 

Resolución de exercicios e problemas tanto propostos no libro como doutras fontes. Exposición en clase de 

procedementos de resolución por parte do alumnado. Lectura de orixe histórica dalgúns dos conceptos 

traballados. Demostración das propiedades e métodos estudados. 

 

Metodoloxía: 

Realización individual e corrección en grupo das actividades. Resolución conxunta das actividades propostas. 

Actividades de traballo cooperativo do programa "Aprender a coopearar, cooperar para aprender" en grupos 

de 4 alumnos (o número dependerá do número total de alumnado na aula). Uso de vídeos e animacións na 

explicación dos conceptos e procedementos. 

 

 

Bloque 3. Análise 

 

Criterios de avaliación Contidos Obxectivos 

 B3.1. Identificar funcións elementais dadas a 

través de enunciados, táboas ou expresións 

alxébricas, que describan unha situación real, e 

analizar cualitativa e cuantitativamente as súas 

propiedades, para representalas graficamente e 

extraer información práctica que axude a 

interpretar o fenómeno do que se derivan.       

 B3.1. Funcións reais de variable real. 

Características das funcións. 

 B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 

racionais sinxelas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas e as súas inversas, exponenciais, 

logarítmicas e funcións definidas a anacos. 

 B3.3. Operacións e composición de 

funcións. Función inversa. Funcións de oferta e 

demanda.       

 g 

 i 

 B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 

continuidade dunha función aplicándoos no 

 B3.4. Concepto de límite dunha función 

nun punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites 
 i 
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cálculo de límites e o estudo da continuidade 

dunha función nun punto ou un intervalo.     

laterais. Indeterminacións. 

 B3.5. Continuidade dunha función. Estudo 

de descontinuidades.     

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada 

dunha función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de 

fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á 

resolución de problemas xeométricos.     

 B3.4. Concepto de límite dunha función 

nun punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterais. Indeterminacións. 

 B3.5. Continuidade dunha función. Estudo 

de descontinuidades. 

 B3.6. Derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica da derivada da función 

nun punto. Medida da variación instantánea dunha 

magnitude con respecto a outra. Recta tanxente e 

normal. 

 B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea.     

 i 

 

 B3.4. Estudar e representar graficamente 

funcións obtendo información a partir das súas 

propiedades e extraendo información sobre o seu 

comportamento local ou global.   

 B3.1. Funcións reais de variable real. 

Características das funcións. 

 B3.4. Concepto de límite dunha función 

nun punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterais. Indeterminacións. 

 B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea. 

 B3.8. Utilización das ferramentas básicas 

da análise para o estudo das características dunha 

función. Representación gráfica de funcións.   

 g 

 i 

 

Temporalización: 

Este bloque desenvolverase durante a 2ª avaliación e o comezo da 3ª avaliación, se ben os estándares de 

aprendizaxe adquiridos se empregarán durante o resto do curso. 

 

Actividades: 

Resolución de exercicios e problemas. Exposición en clase de procedementos de resolución por parte do 

alumnado. Lectura de orixe histórica dalgúns dos conceptos traballados. 

 

Metodoloxía: 

Realización individual e corrección en grupo das actividades. Resolución conxunta das actividades propostas. 

Actividades de traballo cooperativo do programa "Aprender a coopearar, cooperar para aprender" en grupos 

de 4 alumnos (o número dependerá do número total de alumnado na aula). Uso de vídeos e animacións na 

explicación dos conceptos e procedementos. 

Bloque 4. Xeometría 

 



Criterios de avaliación Contidos Obxectivos 

 B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en 

radiáns, manexando con soltura as razóns 

trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a 

metade, así como as transformacións 

trigonométricas usuais. 

 B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

 B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 

calquera. Circunferencia goniométrica. Razóns 

trigonométricas dos ángulos suma, diferenza 

doutros dous, dobre e metade. Fórmulas de 

transformacións trigonométricas. 

 i 

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 

tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais 

para resolver ecuacións trigonométricas e 

aplicalas na resolución de triángulos directamente 

ou como consecuencia da resolución de 

problemas xeométricos do mundo natural, 

xeométrico ou tecnolóxico. 

 B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 

calquera. Circunferencia goniométrica. Razóns 

trigonométricas dos ángulos suma, diferenza 

doutros dous, dobre e metade. Fórmulas de 

transformacións trigonométricas. 

 B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións 

trigonométricas sinxelas. 

 B4.4. Resolución de triángulos. 

Resolución de problemas xeométricos diversos. 

 i 

 B4.3. Manexar a operación do produto 

escalar e as súas consecuencias; entender os 

conceptos de base ortogonal e ortonormal; e 

distinguir e manexarse con precisión no plano 

euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos 

os casos as súas ferramentas e propiedades.   

 B4.5. Vectores libres no plano. 

Operacións xeométricas. 

 B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. 

Ángulo de dous vectores. 

 B4.7. Bases ortogonais e ortonormal.   

 i 

 B4.4. Interpretar analiticamente distintas 

situacións da xeometría plana elemental, obtendo 

as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver 

problemas de incidencia e cálculo de distancias.     

 B4.5. Vectores libres no plano. 

Operacións xeométricas. 

 B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. 

Ángulo de dous vectores. 

 B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións 

da recta. Posicións relativas de rectas. Distancias 

e ángulos. Resolución de problemas.     

 i 

 B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico 

no plano e identificar as formas correspondentes 

a algúns lugares xeométricos usuais, estudando 

as súas ecuacións reducidas e analizando as 

súas propiedades métricas.   

 B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

 B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbole e parábola. Ecuación e elementos.   

 i 

 

Temporalización: 

Este bloque desenvolverase durante o final da 1ª avaliación e o comezo da 2ª avaliación, se ben os estándares 

de aprendizaxe adquiridos se empregarán durante todo o curso. 

 

Actividades: 
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Resolución de exercicios e problemas . Exposición en clase de procedementos de resolución por parte do 

alumnado. Demostración das propiedades e métodos estudados. 

 

Metodoloxía: 

Realización individual e corrección en grupo das actividades. Resolución conxunta das actividades propostas. 

Actividades de traballo cooperativo do programa "Aprender a coopearar, cooperar para aprender" en grupos 

de 4 alumnos (o número dependerá do número total de alumnado na aula). Uso de vídeos e animacións na 

explicación dos conceptos e procedementos. 

 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

 

Criterios de avaliación Contidos Obxectivos 

 B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos 

de distribucións bidimensionais, con variables 

discretas ou continuas, procedentes de contextos 

relacionados co mundo científico, e obter os 

parámetros estatísticos máis usuais, mediante os 

medios máis adecuados (lapis e papel, 

calculadora ou  folla de cálculo), valorando a 

dependencia entre as variables.         

 B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 

 B5.2. Táboas de continxencia. 

 B5.3. Distribución conxunta e 

distribucións marxinais. 

 B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais. 

 B5.5. Distribucións condicionadas. 

 B5.6. Independencia de variables 

estatísticas.         

 d 

 g 

 i 

 l 

 B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 

variables e cuantificar a relación lineal entre elas 

mediante o coeficiente de correlación, valorando 

a pertinencia de axustar unha recta de regresión 

e, de ser o caso, a conveniencia de realizar 

predicións, avaliando a fiabilidade destas nun 

contexto de resolución de problemas 

relacionados con fenómenos científicos.       

 B5.6. Independencia de variables 

estatísticas. 

 B5.7. Estudo da dependencia de dúas 

variables estatísticas. Representación gráfica: 

nube de puntos. 

 B5.8. Dependencia lineal de dúas 

variables estatísticas. Covarianza e correlación: 

cálculo e interpretación do coeficiente de 

correlación lineal. 

 B5.9. Regresión lineal. Estimación. 

Predicións estatísticas e fiabilidade destas.       

 i 

 l 

 B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 

descrición de situacións relacionadas coa 

estatística, analizando un conxunto de datos ou 

interpretando de forma crítica informacións 

estatísticas presentes nos medios de 

comunicación, a publicidade e outros ámbitos, 

detectando posibles erros e manipulacións na 

 B5.10. Identificación das fases e das 

tarefas dun estudo estatístico. Análise e descrición 

de traballos relacionados coa estatística, 

interpretando a información e detectando erros e 

manipulacións. 

 b 

 d 

 e 

 i 

 l 

 m 



presentación tanto dos datos como das 

conclusións. 

 

Temporalización: 

Este bloque desenvolverase durante a 3ª avaliación. 

 

Actividades: 

Resolución de exercicios e problemas. Exposición en clase de procedementos de resolución por parte do 

alumnado. Realización dun estudo estatístico completo de distintas variables estatísticas no entorno. 

 

Metodoloxía: 

Realización individual e corrección en grupo das actividades. Resolución conxunta das actividades propostas. 

Actividades de traballo cooperativo do programa "Aprender a coopearar, cooperar para aprender" en grupos 

de 4 alumnos (o número dependerá do número total de alumnado na aula). Deseño e posta en marcha dun 

estudo estadístico completo en parellas ou grupos. 

 

 

Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe, Competencias clave, Instrumentos de avaliación 

e Criterios de corrección 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencia

s clave 

 B1.1. Expresar verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

 MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 

CMCCT 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento 

e estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas.         

 MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para 

resolver ou demostrar (datos, relacións entre os 

datos, condicións, hipótese, coñecementos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 CMCCT 

 MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 

relaciónaa co número de solucións do problema. 
 CMCCT 

 MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 
 CMCCT 
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para resolver, valorando a súa utilidade e a súa 

eficacia. 

 MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas. 

CMCCT 

CAA 

 MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

CMCCT  

CAA 
 

 B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 

propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

 MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función do contexto matemático e 

reflexiona sobre o proceso de demostración 

(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos 

clave, etc.). 

 CMCCT 

 B1.4. Elaborar un informe científico escrito que 

sirva para comunicar as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución dun problema ou nunha 

demostración, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

  

  

 MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

situación. 

 CMCCT 

 MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
 CMCCT 

 MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema, situación para 

resolver ou propiedade ou teorema para demostrar, 

tanto na procura de resultados como para a mellora 

da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

CMCCT 

CD 

 

 

 B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en que 

se desenvolve e o problema de investigación 

formulado.     

 MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de 

elaboración dunha investigación matemática 

(problema de investigación, estado da cuestión, 

obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 

conclusións, etc.). 

 CMCCT 

 MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación 

formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

 MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 

problemas, formulando novas preguntas, 

xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

 CMCCT 

 

 

 B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da 

resolución dun problema e o afondamento 

posterior, a xeneralización de propiedades e 

leis matemáticas, e o afondamento nalgún 

 MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de 

contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos. 

 CMCCT 

 



momento da historia das matemáticas, 

concretando todo iso en contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos.   

 

 MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da 

realidade e do mundo das matemáticas (a historia 

da humanidade e a historia das matemáticas; arte e 

matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias 

experimentais e matemáticas, economía e 

matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos 

(numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 

xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, 

finitos e infinitos, etc.). 

CMCCT 

CSC 

 CCE

C 

 

 B1.7. Elaborar un informe científico escrito que 

recolla o proceso de investigación realizado, 

coa precisión e o rigor adecuados.           

 MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información 

adecuadas ao problema de investigación. 
CMCCT 

 MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 

problema de investigación. 

 CMCCT 

 MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

CCL 

CMCCT 

 MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

CMCCT 

CD 

 MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, así como dominio do tema 

de investigación. 

 CCL 

 MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 

investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 

resolución do problema de investigación e de 

consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula 

posibles continuacións da investigación, analiza os 

puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas 

as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

 CMCCT 

 

 

 B1.8. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións da 

realidade.         

 MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

CMCCT 

CSC 

 MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema 

do mundo real e o matemático, identificando o 

problema ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel, así como os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

 CMCCT 

 MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
 CMCCT 
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problema ou problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

 MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do 

problema no contexto da realidade. 
 CMCCT 

 MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 

 

 B1.9. Valorar a modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados ou 

construídos. 

 MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre os logros conseguidos, 

resultados mellorables, impresións persoais do 

proceso, etc., valorando outras opinións 

 CMCCT 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao quefacer matemático.       

 MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para 

o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 

convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 

autoanálise continua, autocrítica constante, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

 CMCCT 

 MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade 

e indagación, xunto con hábitos de formularse 

preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de 

forma crítica os resultados atopados, etc 

CMCCT 

CAA 

 MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 
 

 

 B1.11. Superar bloqueos e inseguridades 

ante a resolución de situacións descoñecidas. 

 MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, valorando as 

consecuencias destas e a conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

 B1.12. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, valorando a súa eficacia e 

aprendendo delas para situacións similares 

futuras. 

 MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 

desenvolvidos, tomando conciencia das súas 

estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 

aprendendo diso para situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 



 B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións gráficas, recreando 

situacións matemáticas mediante simulacións 

ou analizando con sentido crítico situacións 

diversas que axuden á comprensión de 

conceptos matemáticos ou á resolución de 

problemas.         

 MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos 

manualmente. 

CMCCT 

CD 

 MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

 CMCCT 

 MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

 CMCCT 

 

 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e 

da comunicación de maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando información 

salientable en internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción.       

 MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

 CD 

 MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

aula. 

 CCL 

 MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, recollendo a información 

das actividades, analizando puntos fortes e débiles 

do seu proceso educativo, e establecendo pautas de 

mellora. 

CD 

CAA 

 MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 
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Instrumentos de avaliación: 

Observación directa na aula do traballo diario. Análise dos criterios de avaliación deste bloque nos 

instrumentos de avaliación dos demais bloques. Observación na aula nas sesións de traballo cooperativo dos 

ítems previamente fixados e anunciados ao alumnado. Autoavaliacións por parte do alumnado. 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas 

operacións e as súas propiedades, para 

recoller, transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando e 

representando os resultados en contextos de 

resolución de problemas.            

 MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números 

reais e complexos e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

 

 CMCCT 

 MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con 

eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de 

lapis e papel, calculadora ou ferramentas 

informáticas. 

 CMCCT 

 MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis 

adecuada a cada contexto e xustifica a súa 

idoneidade. 

 CMCCT 

 MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos 

cálculos aproximados que realiza, valorando e 

xustificando a necesidade de estratexias axeitadas 

para minimizalas. 

 CMCCT 

 MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor 

absoluto para calcular distancias e manexar 

desigualdades. 

 CMCCT 

 MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen 

números reais, a súa representación e a 

interpretación na recta real, e as súas operacións. 

 CMCCT 

 

 

 B2.2. Coñecer os números complexos como 

extensión dos números reais, e utilizalos para 

obter solucións dalgunhas ecuacións 

alxébricas.   

 MA1B2.2.1. Valora os números complexos como 

ampliación do concepto de números reais e 

utilízaos para obter a solución de ecuacións de 

segundo grao con coeficientes reais sen solución 

real. 

 CMCCT 

 MA1B2.2.2. Opera con números complexos e 

represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de 

Moivre no caso das potencias, utilizando a notación 

 CMCCT 

 



máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa 

idoneidade. 
 

 B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e 

dos logaritmos utilizando as súas propiedades 

na resolución de problemas extraídos de 

contextos reais.    

 MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades 

para calcular logaritmos sinxelos en función doutros 

coñecidos. 

 CMCCT 

 MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a 

fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, 

mediante o uso de logaritmos e as súas 

propiedades. 

 CMCCT 

 

 

 B2.4. Analizar, representar e resolver 

problemas formulados en contextos reais, 

utilizando recursos alxébricos (ecuacións, 

inecuacións e sistemas) e interpretando 

criticamente os resultados.   

 MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións 

indicadas nunha situación da vida real, estuda e 

clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado 

(como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 

resólveo mediante o método de Gauss, nos casos 

que sexa posible, e aplícao para resolver 

problemas. 

 CMCCT 

 MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise 

a formulación e a resolución de ecuacións 

(alxébricas e non alxébricas) e inecuacións 

(primeiro e segundo grao), e interpreta os 

resultados no contexto do problema. 

 CMCCT 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de avaliación: 

Observación directa na aula do traballo diario. Probas escritas con exercicios de diferentes tipos traballados 

na aula, incluíndo exercicios de relacionar ideas matemáticas e o seu uso no mundo real. Sesións de traballo 

colaborativo en grupos. 

 

 

Bloque 3. Análise 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B3.1. Identificar funcións elementais dadas a 

través de enunciados, táboas ou expresións 

alxébricas, que describan unha situación real, e 

analizar cualitativa e cuantitativamente as súas 

propiedades, para representalas graficamente 

 MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e 

graficamente as funcións reais de variable real 

elementais e realiza analiticamente as operacións 

básicas con funcións. 

 CMCCT 
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e extraer información práctica que axude a 

interpretar o fenómeno do que se derivan.       

 MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de 

maneira razoada eixes, unidades, dominio e 

escalas, e recoñece e identifica os erros de 

interpretación derivados dunha mala elección. 

 CMCCT 

 MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e 

locais das funcións, comprobando os resultados 

coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades 

abstractas e problemas contextualizados. 

 CMCCT 

 MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións 

derivadas do estudo e a análise de funcións en 

contextos reais. 

 CMCCT 

 

 B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 

continuidade dunha función aplicándoos no 

cálculo de límites e o estudo da continuidade 

dunha función nun punto ou un intervalo.     

 MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, 

realiza as operacións elementais do seu cálculo, 

aplica os procesos para resolver indeterminacións e 

determina a tendencia dunha función a partir do 

cálculo de límites. 

 CMCCT 

 MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función 

nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor 

da función, para extraer conclusións en situacións 

reais. 

 CMCCT 

 MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións 

continuas e representa a función nun ámbito dos 

puntos de descontinuidade. 

 CMCCT 

 

 

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada 

dunha función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo 

de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas 

xeométricos.     

 MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función 

usando os métodos axeitados e emprégaa para 

estudar situacións reais e resolver problemas. 

 CMCCT 

 MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición 

de varias funcións elementais mediante a regra da 

cadea. 

 CMCCT 

 MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para 

que se verifiquen as condicións de continuidade e 

derivabilidade dunha función nun punto. 

 CMCCT 

 

 

 B3.4. Estudar e representar graficamente 

funcións obtendo información a partir das súas 

propiedades e extraendo información sobre o 

seu comportamento local ou global.   

 MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, 

despois dun estudo completo das súas 

características mediante as ferramentas básicas da 

análise. 

 CMCCT 

 



 MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados 

para representar e analizar o comportamento local 

e global das funcións. 

 CMCCT 

 

 

 

 

Instrumentos de avaliación: 

Observación directa na aula do traballo diario. Probas escritas con exercicios de diferentes tipos traballados 

na aula, incluíndo exercicios de relacionar ideas matemáticas e o seu uso no mundo real. Sesións de traballo 

colaborativo en grupos. 

 

 

Bloque 4. Xeometría 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en 

radiáns, manexando con soltura as razóns 

trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a 

metade, así como as transformacións 

trigonométricas usuais. 

 MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns 

trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a 

metade, así como as do ángulo suma e diferenza 

doutros dous. 

 CMCCT 

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 

tanxente, e as fórmulas trigonométricas 

usuais para resolver ecuacións 

trigonométricas e aplicalas na resolución de 

triángulos directamente ou como 

consecuencia da resolución de problemas 

xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 

tecnolóxico. 

 MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do 

mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, 

utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, 

e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a 

trigonometría a outras áreas de coñecemento, 

resolvendo problemas contextualizados. 

 CMCCT 

 B4.3. Manexar a operación do produto 

escalar e as súas consecuencias; entender os 

conceptos de base ortogonal e ortonormal; e 

distinguir e manexarse con precisión no plano 

euclídeo e no plano métrico, utilizando en 

ambos os casos as súas ferramentas e 

propiedades.   

 MA1B4.3.1. Define e manexa as 

operacións básicas con vectores no plano, utiliza a 

interpretación xeométrica das operacións para 

resolver problemas xeométricos e emprega con 

asiduidade as consecuencias da definición de 

produto escalar para normalizar vectores, calcular o 

coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade de 

dous vectores ou a proxección dun vector sobre 

outro. 

 CMCCT 

 MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do 

produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 
 CMCCT 
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 B4.4. Interpretar analiticamente distintas 

situacións da xeometría plana elemental, 

obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas 

para resolver problemas de incidencia e cálculo 

de distancias.     

 MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun 

punto a unha recta, así como ángulos de dúas 

rectas. 

 CMCCT 

 MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas 

súas diversas formas, identificando en cada caso os 

seus elementos característicos. 

 CMCCT 

 MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente 

as posicións relativas das rectas. 
 CMCCT 

 

 

 B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico 

no plano e identificar as formas 

correspondentes a algúns lugares xeométricos 

usuais, estudando as súas ecuacións 

reducidas e analizando as súas propiedades 

métricas.   

 MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar 

xeométrico e identifica os lugares máis usuais en 

xeometría plana, así como as súas características. 

 CMCCT 

 MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando 

programas informáticos específicos naquelas hai 

que seleccionar, que estudar posicións relativas e 

realizar interseccións entre rectas e as distintas 

cónicas estudadas. 

 CMCCT 

 

 

 

Instrumentos de avaliación: 

Observación directa na aula do traballo diario. Probas escritas con exercicios de diferentes tipos traballados 

na aula, incluíndo exercicios de relacionar ideas matemáticas e o seu uso no mundo real. Sesións de traballo 

colaborativo en grupos. 

 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

 B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos 

de distribucións bidimensionais, con variables 

discretas ou continuas, procedentes de 

contextos relacionados co mundo científico, e 

obter os parámetros estatísticos máis usuais, 

mediante os medios máis adecuados (lapis e 

papel, calculadora ou  folla de cálculo), 

valorando a dependencia entre as variables.         

 MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de 

frecuencias a partir dos datos dun estudo 

estatístico, con variables numéricas (discretas e 

continuas) e categóricas. 

 CMCCT 

 MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 

estatísticos máis usuais en variables 

bidimensionais. 

 CMCCT 

 MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e 

distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 

continxencia, así como os seus parámetros (media, 

varianza e desviación típica). 

 CMCCT 

 



 MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas 

son ou non dependentes a partir das súas 

distribucións condicionadas e marxinais. 

 CMCCT 

 MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas 

para unha distribución de datos sen agrupar e 

agrupados, usando adecuadamente medios 

tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde 

o punto de vista estatístico, calcular parámetros e 

xerar gráficos estatísticos. 

 CMCC

T 

 CD 

 

 B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 

variables e cuantificar a relación lineal entre 

elas mediante o coeficiente de correlación, 

valorando a pertinencia de axustar unha recta 

de regresión e, de ser o caso, a conveniencia 

de realizar predicións, avaliando a fiabilidade 

destas nun contexto de resolución de 

problemas relacionados con fenómenos 

científicos.       

 MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da 

dependencia estatística e estima se dúas variables 

son ou non estatisticamente dependentes mediante 

a representación da nube de puntos. 

 CMCCT 

 MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da 

dependencia lineal entre dúas variables mediante o 

cálculo e a interpretación do coeficiente de 

correlación lineal. 

 CMCCT 

 MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de 

regresión de dúas variables, e obtén predicións a 

partir delas. 

 CMCCT 

 MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións 

obtidas a partir da recta de regresión, mediante o 

coeficiente de determinación lineal. 

 CMCCT 

 

 

 B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 

descrición de situacións relacionadas coa 

estatística, analizando un conxunto de datos 

ou interpretando de forma crítica informacións 

estatísticas presentes nos medios de 

comunicación, a publicidade e outros ámbitos, 

detectando posibles erros e manipulacións na 

presentación tanto dos datos como das 

conclusións. 

 MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa 

estatística utilizando un vocabulario adecuado e 

elabora análises críticas sobre traballos 

relacionados coa estatística aparecidos en medios 

de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 CCL 

 CMCC

T 

 

Instrumentos de avaliación: 

Observación directa na aula do traballo diario. Probas escritas con exercicios de diferentes tipos traballados 

na aula, incluíndo exercicios de relacionar ideas matemáticas e o seu uso no mundo real. Sesións de traballo 

colaborativo en grupos. Deseño e desenvolvemento dun estudo estadístico completo de variables estatísticas 

dos diferentes tipos. 

 

 



Programación Matemáticas 2019-2020 

255 

Criterios de corrección: 

Os criterios de corrección de cada instumento de avaliación serán deseñados xunto co instumento de 

avaliación para valorar os estándares de aprendizaxe traballados de xeito que se valore o procedemento 

levado e, en ningún caso, só  o resultado. Para o caso das observacións directas e traballo cooperativo, 

elaboraranse rúbricas para cada caso. Os criterios de corrección serán coñecidos polo alumnado antes do 

desenvolvemento dos instumentos de avaliación. 

 

 

Mínimos esixibles e Actividades de reforzo/recuperación 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución 

dun problema. 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas.         

Comprende o enunciado para resolver ou demostrar. 

Valora a información dun enunciado e relaciona co  número 

de solucións do problema, a súa utilidade e eficacia. 
 

 

 B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 

propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

Utiliza algún método de demostración nalgúns contextos 

matemáticos. 

 B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva 

para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 

resolución dun problema ou nunha demostración, coa 

precisión e o rigor adecuados.   

Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto e á situación. 

Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes. 
 

 

 B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado.     

Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo 

en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

 B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da resolución 

dun problema e o afondamento posterior, a 

xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e 

o afondamento nalgún momento da historia das 

matemáticas, concretando todo iso en contextos 

numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos.   

Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo 

das matemáticas. 



 B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla 

o proceso de investigación realizado, coa precisión e 

o rigor adecuados.           

Consulta as fontes de información adecuadas ao problema 

de investigación. 

Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto do problema de investigación. 

Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes. 

Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 

problema de investigación. 
 

 

 B1.8. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións da realidade.         

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles 

de conter problemas de interese. 

Establece conexións entre o problema do mundo real e o 

matemático. 

Interpreta a solución matemática do problema no contexto 

da realidade. 
 

 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático.       

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a 

aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 

tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica 

constante, etc.). 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 

esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formularse preguntas e buscar respostas 

axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, 

etc 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 
 

 

 B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á 

resolución de problemas.         

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 

para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade destes impida ou non 

aconselle facelos manualmente. 

Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 

gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 

extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
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Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 
 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 

información salientable en internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións 

e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a interacción.       

Elabora documentos dixitais propios como resultado do 

proceso de procura, análise e selección de información 

relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e 

as súas propiedades, para recoller, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando e 

representando os resultados en contextos de 

resolución de problemas.            

Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos 

para representar e interpretar axeitadamente información 

cuantitativa. 

Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 

cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 

ferramentas informáticas. 

Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto 

e xustifica a súa idoneidade. 

Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular 

distancias e manexar desigualdades. 

Resolve problemas nos que interveñen números reais e as 

súas operacións. 
 

 

 B2.2. Coñecer os números complexos como 

extensión dos números reais, e utilizalos para obter 

solucións dalgunhas ecuacións alxébricas.   

Valora os números complexos como ampliación do concepto 

de números reais. 

Opera con números complexos e represéntaos 

graficamente. 
 

 

 B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos 

logaritmos utilizando as súas propiedades na 

resolución de problemas extraídos de contextos 

reais.    

Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, 

biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e 

as súas propiedades. 



 B2.4. Analizar, representar e resolver problemas 

formulados en contextos reais, utilizando recursos 

alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e 

interpretando criticamente os resultados.   

Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 

situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de 

ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 

ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de 

Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver 

problemas. 

Resolve problemas nos que se precise a formulación e a 

resolución de ecuacións  e interpreta os resultados no 

contexto do problema. 
 

 

 

 

Bloque 3. Análise 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través 

de enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que 

describan unha situación real, e analizar cualitativa e 

cuantitativamente as súas propiedades, para 

representalas graficamente e extraer información 

práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se 

derivan.       

 

ecoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de 

variable real elementais e realiza analiticamente as 

operacións básicas con funcións. 

Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, 

unidades, dominio e escalas. 

Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, 

comprobando os resultados coa axuda de medios 

tecnolóxicos. 

Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a 

análise de funcións en contextos reais. 
 

 

 B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 

dunha función aplicándoos no cálculo de límites e o 

estudo da continuidade dunha función nun punto ou un 

intervalo.     

Comprende o concepto de límite, realiza as operacións 

elementais do seu cálculo. 

Coñece as propiedades das funcións continuas e representa 

a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
 

 

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 

función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 

cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, 

sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 

xeométricos.     

Calcula a derivada dunha función usando os métodos 

axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e 

resolver problemas. 

Deriva funcións que son composición de varias funcións 

elementais mediante a regra da cadea. 
 

 

 B3.4. Estudar e representar graficamente funcións 

obtendo información a partir das súas propiedades e 

extraendo información sobre o seu comportamento 

local ou global.   

Representa graficamente funcións, despois dun estudo 

completo das súas características mediante as ferramentas 

básicas da análise. 

Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e 

analizar o comportamento local e global das funcións. 
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Bloque 4. Xeometría 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 

manexando con soltura as razóns trigonométricas 

dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as 

transformacións trigonométricas usuais. 

Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo. 

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 

tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais para 

resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na 

resolución de triángulos directamente ou como 

consecuencia da resolución de problemas 

xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 

tecnolóxico. 

Resolve problemas xeométricos do mundo natural, 

xeométrico ou tecnolóxico, utilizando as fórmulas 

trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras 

áreas de coñecemento, resolvendo problemas 

contextualizados. 

 B4.3. Manexar a operación do produto escalar 

e as súas consecuencias; entender os conceptos de 

base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse 

con precisión no plano euclídeo e no plano métrico, 

utilizando en ambos os casos as súas ferramentas e 

propiedades.   

Define e manexa as operacións básicas con vectores no 

plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións 

para resolver problemas xeométricos e emprega con 

asiduidade as consecuencias da definición de produto 

escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun 

ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores. 

Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo 

e do coseno do ángulo. 
 

 

 B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da 

xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de 

rectas, e utilizalas para resolver problemas de 

incidencia e cálculo de distancias.     

Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así 

como ángulos de dúas rectas. 

Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, 

identificando en cada caso os seus elementos 

característicos. 

Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas 

das rectas. 
 

 

 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 

distribucións bidimensionais, con variables discretas 

ou continuas, procedentes de contextos relacionados 

Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos 

datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 

(discretas e continuas) e categóricas. 

 



co mundo científico, e obter os parámetros estatísticos 

máis usuais, mediante os medios máis adecuados 

(lapis e papel, calculadora ou  folla de cálculo), 

valorando a dependencia entre as variables.         

Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais 

en variables bidimensionais. 

Calcula as distribucións marxinais e distribucións 

condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así 

como os seus parámetros (media, varianza e desviación 

típica). 

Avalía as representacións gráficas para unha distribución de 

datos sen agrupar e agrupados, usando adecuadamente 

medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o 

punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar 

gráficos estatísticos. 
 

 B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 

variables e cuantificar a relación lineal entre elas 

mediante o coeficiente de correlación, valorando a 

pertinencia de axustar unha recta de regresión e, de 

ser o caso, a conveniencia de realizar predicións, 

avaliando a fiabilidade destas nun contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos 

científicos.       

Distingue a dependencia funcional da dependencia 

estatística e estima se dúas variables son ou non 

estatisticamente dependentes mediante a representación da 

nube de puntos. 

Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 

variables, e obtén predicións a partir delas. 
 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

1º BACHARELATO CIENCIAS SOCIAIS 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA 

 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades: 

− Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar fenómenos 

sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual. 

− Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de 

verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas 

como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto. 

− Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 

tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e 

rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento. 
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− Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas 

que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si mesmo e 

creatividade. 

− Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, 

encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias 

lóxicas. 

− Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da 

información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra 

índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento. 

− Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 

Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas 

matematicamente. 

− Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo relacións 

entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, actual e 

histórico, como parte da nosa cultura. 

 

 

OBXECTIVOS POR BLOQUES DE CONTIDO 

 

I. ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 

Números reais 

 

1. Coñecer os conceptos básicos do campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos, factoriais 

e números combinatorios) e aplicar as súas propiedades ao cálculo e á resolución de problemas. 

Aritmética mercantil 

 

1. Dominar o cálculo con porcentaxes para resolver problemas de aritmética mercantil. 

 

2.  Comprender as situacións nas que aparecen xuros bancarios. 

Álxebra 

 

 1. Dominar o manexo de polinomios e fraccións alxébricas e as súas operacións. 

 

    2. Resolver con destreza ecuacións e sistemas de ecuacións e aplicalos á resolución de   problemas. 



 

  3. Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións. 

 

 

II. ANÁLISE 

Funcións elementais 

 

  1.  Coñecer as características de funcións elementais, asociar as súas expresións analíticas ás súas 

gráficas e recoñecer as transformacións que se producen nestas como consecuencia dalgunhas 

modificacións na súa expresión analítica. 

Funcións exponenciais e logarítmicas 

 

  1.  COÑECER AS FUNCIÓNS EXPONENCIAL E LOGARÍTMICA COMO FUNCIÓNS RECÍPROCAS E 

ASOCIAR AS SÚAS GRÁFICAS COA EXPRESIÓN ANALÍTICA QUE LLE CORRESPONDE. 

Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas 

 

  1.  COÑECER OS DISTINTOS TIPOS DE LÍMITES, IDENTIFICALOS SOBRE A GRÁFICA DUNHA 

FUNCIÓN, CALCULALOS ANALITICAMENTE E INTERPRETAR O SEU SIGNIFICADO. 

  2.  IDENTIFICAR A CONTINUIDADE OU A DESCONTINUIDADE DUNHA FUNCIÓN NUN PUNTO. 

  3.  APLICAR O CÁLCULO DE LÍMITES AO ESTUDO DAS RAMAS INFINITAS DE FUNCIÓNS 

POLINÓMICAS E RACIONAIS, E Á SÚA REPRESENTACIÓN. 

Iniciación ao cálculo de derivadas. Aplicacións 

 

  1.  COÑECER E APLICAR A DEFINICIÓN DE DERIVADA DUNHA FUNCIÓN NUN PUNTO E 

INTERPRETALA GRAFICAMENTE. 

  2.  UTILIZAR A DERIVACIÓN PARA ACHAR A ECUACIÓN DA RECTA TANXENTE A UNHA CURVA NUN 

PUNTO, OBTER OS PUNTOS SINGULARES E OS INTERVALOS DE CRECEMENTO. 

  3.  INTEGRAR TODAS AS FERRAMENTAS BÁSICAS DA ANÁLISE NA REPRESENTACIÓN DE 

FUNCIÓNS E DOMINAR A REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS POLINÓMICAS E RACIONAIS. 

 

III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Distribucións bidimensionais 
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  1.  COÑECER AS DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS, REPRESENTALAS (A PARTIR DE DATOS 

DADOS EN TÁBOAS OU MEDIANTE TÁBOAS DE DOBRE ENTRADA), ANALIZALAS POLO SEU 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN E OBTER AS ECUACIÓNS DAS RECTAS DE REGRESIÓN 

DUNHA DISTRIBUCIÓN BIDIMENSIONAL PARA REALIZAR ESTIMACIÓNS. SABER VALERSE DA 

CALCULADORA PARA ALMACENAR DATOS E CALCULAR ESTES PARÁMETROS. 

Distribucións de probabilidade de variable discreta 

 

  1.  CALCULAR PROBABILIDADES EN EXPERIENCIAS COMPOSTAS. 

  2.  COÑECER E MANEXAR AS DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE DISCRETA E 

OBTER OS SEUS PARÁMETROS. 

  3.  COÑECER A DISTRIBUCIÓN BINOMIAL, UTILIZALA PARA CALCULAR PROBABILIDADES E 

OBTER OS SEUS PARÁMETROS. 

Distribucións de probabilidade de variable continua 

 

  1.  COÑECER AS DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE CONTINUA E USALAS PARA 

CALCULAR PROBABILIDADES. 

  2.  COÑECER A DISTRIBUCIÓN NORMAL, INTERPRETAR OS SEUS PARÁMETROS E UTILIZALA 

PARA CALCULAR PROBABILIDADES. 

  3.  COÑECER E APLICAR A POSIBILIDADE DE UTILIZAR A DISTRIBUCIÓN NORMAL PARA 

CALCULAR PROBABILIDADES DALGUNHAS DISTRIBUCIÓNS BINOMIAIS. 

 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E 

COMPETENCIAS CLAVE 

Números reais 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Distintos tipos de números 

-  Os números racionais e 

irracionais. 

-  O papel dos números 

irracionais no proceso de 

  1.  Coñecer e utilizar símbolos 

e operacións básicas de 

teoría de conxuntos. 

  1.1.  Expresa e interpreta 

diferentes enunciados 

empregando a 

terminoloxía usada nos 

conxuntos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 



ampliación da recta 

numérica. 

Recta real 

-  Correspondencia de 

cada número real cun 

punto da recta, e 

viceversa. 

-  Representación sobre a 

recta de números 

racionais, dalgúns 

radicais e, 

aproximadamente, de 

calquera número dado 

pola súa expresión 

decimal. 

-  Intervalos e 

semirrectas. 

Representación. 

Radicais 

-  Forma exponencial dun 

radical. 

Logaritmos 

-  Definición e 

propiedades. 

Notación científica 

-  Manexo destro da 

notación científica. 

Calculadora 

-  Utilización da 

calculadora para 

diversos tipos de tarefas 

aritméticas, xuntando a 

destreza do seu manexo 

coa comprensión das 

propiedades que se 

utilizan. 

  2.  Coñecer os conceptos 

básicos do campo 

numérico (recta real, 

potencias, raíces, 

logaritmos...). 

  2.1.  Dados varios números, 

clasifícaos nos distintos 

campos numéricos. 

  2.2.  Interpreta raíces e 

relaciónaas coa súa 

notación exponencial. 

  2.3.  Coñece a definición de 

logaritmo, interprétaa en 

casos concretos e utiliza 

as súas propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 

  3.  Dominar as técnicas 

básicas do cálculo no 

campo dos números reais. 

  3.1.  Expresa cun intervalo un 

conxunto numérico. 

  3.2.  Opera correctamente con 

radicais. 

  3.3.  Opera con números “moi 

grandes” ou “moi 

pequenos” valéndose da 

notación científica e 

acoutando o erro 

cometido. 

  3.4.  Utiliza a calculadora para 

obter potencias, raíces, 

resultados de operacións 

con números en notación 

científica e logaritmos. 

  3.5.  Resolve problemas 

aritméticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

 

Aritmética mercantil 
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Cálculo de aumentos e 

diminucións porcentuais 

-  Índice de variación. 

-  Cálculo da cantidade 

inicial coñecendo a 

cantidade final e a variación 

porcentual. 

Xuros bancarios 

-  Períodos de 

capitalización. 

-  Taxa anual equivalente 

(TAE). Cálculo da TAE en 

casos sinxelos. 

-  Comprobación da validez 

dunha anualidade (ou 

mensualidade) para 

amortizar certa débeda. 

Progresións xeométricas 

-  Definición e 

características básicas. 

-  Expresión da suma dos n 

primeiros termos. 

Anualidades de amortización 

-  Fórmula para a obtención 

de anualidades e 

mensualidades. Aplicación. 

  1.  Dominar o cálculo con 

porcentaxes. 

  1.1.  Relaciona a cantidade 

inicial, a porcentaxe 

aplicada (aumento ou 

diminución) e a 

cantidade final na 

resolución de problemas. 

  1.2.  Resolve problemas nos 

que haxa que encadear 

variacións porcentuais 

sucesivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

  2.  Resolver problemas de 

aritmética mercantil. 

  2.1.  En problemas sobre a 

variación dun capital ao 

longo do tempo, 

relaciona o capital inicial, 

o rédito, o tempo e o 

capital final. 

  2.2.  Descubre o capital 

acumulado mediante 

pagamentos periódicos 

sometidos a certo xuro. 

  2.3.  Calcula a anualidade (ou 

mensualidade) 

correspondente á 

amortización dun 

préstamo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 



Álxebra 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Regra de Ruffini 

-  División dun polinomio por x 

– a. 

-  Teorema do resto. 

-  Utilización da regra de Ruffini 

para dividir un polinomio 

entre x – a e para obter o 

valor numérico dun 

polinomio para x  a. 

Factorización de polinomios 

-  Descomposición dun 

polinomio en factores. 

Resolución de ecuacións 

-  Ecuacións de segundo grao 

e bicadradas. 

-  Ecuacións polinómicas de 

grao maior que dous. 

-  Ecuacións exponenciais. 

-  Ecuacións logarítmicas. 

Sistema de ecuacións 

-  Resolución de sistemas de 

ecuacións lineais ou 

cuadráticas. 

-  Método de Gauss para 

sistemas lineais. 

  1.  Dominar o manexo de 

polinomios e as súas 

operacións. 

  1.1.  Aplica con soltura a 

mecánica das 

operacións con 

polinomios. 

  1.2.  Resolve problemas 

utilizando o teorema do 

resto. 

  1.3.  Factoriza un polinomio 

con varias raíces 

enteiras. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

  2  Resolver con destreza 

ecuacións de distintos 

tipos e aplicalas á 

resolución de 

problemas. 

  2.1.  Resolve ecuacións de 

segundo grao e 

bicadradas. 

  2.2.  Resolve ecuacións 

exponenciais e 

logarítmicas. 

  2.3.  Válese da factorización 

como recurso para 

resolver ecuacións. 

  2.4.  Formula e resolve 

problemas mediante 

ecuacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 
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Inecuacións cunha e dúas 

incógnitas 

-  Resolución alxébrica e 

gráfica de ecuacións e 

sistemas de inecuacións 

cunha incógnita. 

-  Resolución gráfica de 

ecuacións e sistemas de 

inecuacións lineais con dúas 

incógnitas. 

Problemas alxébricos 

-  Tradución á linguaxe 

alxébrica de problemas 

dados mediante enunciado 

e a súa resolución. 

  3.  Resolver con destreza 

sistemas de ecuacións 

e aplicalos na 

resolución de 

problemas. 

  3.1.  Resolve sistemas de 

ecuacións de primeiro 

e segundo graos e 

interprétaos 

graficamente. 

  3.2.  Resolve sistemas 

lineais de tres 

ecuacións con tres 

incógnitas mediante o 

método de Gauss. 

  3.3.  Formula e resolve 

problemas mediante 

sistemas de ecuacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

  4.  Interpretar e resolver 

inecuacións e 

sistemas de 

inecuacións. 

  4.1.  Resolve e interpreta 

graficamente 

inecuacións e sistemas 

de inecuacións cunha 

incógnita (sinxelos). 

  4.2.  Resolve inecuacións de 

segundo grao. 

  4.3.  Resolve graficamente 

inecuacións lineais e 

sistemas de 

inecuacións lineais con 

dúas incógnitas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funcións elementais 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Funcións elementais 

-  Conceptos asociados: 

variable real, dominio de 

definición, percorrido... 

-  Obtención do dominio de 

definición dunha función 

dada pola súa expresión 

analítica. 

As funcións lineais 

-  Representación das funcións 

lineais. 

Interpolación e extrapolación 

lineal 

-  Aplicación da interpolación 

lineal á obtención de valores 

en puntos intermedios entre 

outros dous. 

As funcións cuadráticas 

-  Representación das funcións 

  1.  Coñecer o concepto de 

dominio de definición 

dunha función e obtelo 

a partir da súa 

expresión analítica. 

  1.1.  Obtén o dominio de 

definición dunha función 

dada pola súa expresión 

analítica. 

  1.2.  Recoñece e expresa con 

corrección o dominio e o 

percorrido dunha función 

dada graficamente. 

  1.3.  Determina o dominio 

dunha función tendo en 

conta o contexto real do 

enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer as familias de 

funcións elementais e 

asociar as súas 

expresións analíticas 

coas formas das súas 

gráficas. 

  2.1.  Asocia a gráfica dunha 

función lineal ou 

cuadrática á súa 

expresión analítica. 

  2.2.  Asocia a gráfica dunha 

función radical ou de 

proporcionalidade inversa 

á súa expresión analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 
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cuadráticas. 

-  Obtención da expresión 

analítica a partir da gráfica 

de funcións cuadráticas. 

Interpolación e extrapolación 

parabólica 

-  Aplicación da interpolación 

parabólica á obtención de 

valores en puntos 

intermedios entre outros 

dous. 

As funcións de 

proporcionalidade inversa 

-  Representación das funcións 

de proporcionalidade 

inversa. 

-  Obtención da expresión 

analítica a partir da gráfica 

de funcións de 

proporcionalidade inversa. 

As funcións radicais 

-  Representación das funcións 

radicais. 

-  Obtención da expresión 

analítica a partir da gráfica 

dalgunhas funcións radicais 

sinxelas. 

Funcións definidas a anacos 

-  Representación de funcións 

definidas «a anacos». 

-  Función «parte enteira». 

Transformacións de funcións 

-  Representación gráfica de 

ƒ(x)  k,  –ƒ(x),  ƒ(x  a),  

ƒ(–x)  e  |ƒ(x)|  a partir da de 

y  ƒ(x). 

  3.  Dominar o manexo de 

funcións elementais, 

así como das funcións 

definidas «a anacos». 

  3.1.  Obtén a expresión dunha 

función lineal a partir da 

súa gráfica ou dalgúns 

elementos. 

  3.2.  Realiza con soltura 

interpolacións e 

extrapolacións lineais e 

parabólicas e aplícaas á 

resolución de problemas. 

  3.3.  A partir dunha función 

cuadrática dada, 

recoñece a súa forma e 

posición e represéntaa. 

  3.4.  Representa unha función 

radical dada pola súa 

expresión analítica. 

  3.5.  Representa unha función 

de proporcionalidade 

inversa dada pola súa 

expresión analítica. 

  3.6.  Representa funcións 

definidas «a anacos» (só 

lineais e cuadráticas). 

  3.7.  Obtén a expresión 

analítica dunha función 

dada por un enunciado 

(lineais e cuadráticas). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  4.  Recoñecer as 

transformacións que 

se producen nas 

gráficas como 

consecuencia 

dalgunhas 

modificacións nas 

súas expresións 

analíticas. 

  4.1.  Representa 

y  ƒ(x) ± k   ou  

y  ƒ(x ± a)   ou  

y  – ƒ(x)  a partir da 

gráfica de y  ƒ(x). 

  4.2.  Representa y  |ƒ(x)| a 

partir da gráfica de y  

ƒ(x). 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

Funcións exponenciais e logarítmicas 



 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Composición de funcións 

-  Obtención da función 

composta doutras dúas 

dadas polas súas 

expresións analíticas. 

Función inversa ou 

recíproca doutra 

-  Trazado da gráfica dunha 

función, coñecida a da 

súa inversa. 

-  Obtención da expresión 

analítica de f -1(x), 

coñecida f(x). 

As funcións exponenciais 

-  Representación de 

funcións exponenciais. 

As funcións logarítmicas 

-  Representación de 

funcións logarítmicas. 

  1.  Coñecer a composición 

de funcións e as 

inversas, e manexalas. 

  1.1.  Dadas as expresións 

analíticas de dúas 

funcións, acha a función 

composta de ambas as 

dúas. 

  1.2.  Recoñece unha función 

dada como composición 

doutras dúas coñecidas. 

  1.3.  Dada a representación 

gráfica de y  f(x), dá o 

valor de f -1(a) para 

valores concretos de a. 

Representa y  f-1(x). 

  1.4.  Acha a función inversa 

dunha dada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Coñecer as funcións 

exponenciais e 

logarítmicas e asociar as 

súas expresións 

analíticas coas formas 

das súas gráficas. 

  2.1.  Dada a gráfica dunha 

función exponencial ou 

logarítmica, asígnalle a 

súa expresión analítica e 

describe algunhas das 

súas características. 

  2.2.  Dada a expresión 

analítica dunha función 

exponencial, 

represéntaa. 

  2.3.  Dada a expresión 

analítica dunha función 

logarítmica, represéntaa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

 

Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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Continuidade. 

Descontinuidades 

-  Recoñecemento sobre a 

gráfica da causa da 

descontinuidade dunha 

función nun punto. 

-  Decisión sobre a 

continuidade ou 

descontinuidade dunha 

función. 

Límite dunha función nun 

punto 

-  Representación gráfica 

das distintas 

posibilidades de límites 

nun punto. 

-  Cálculo de límites nun 

punto: 

-  De funcións continuas 

no punto. 

-  De funcións definidas a 

anacos. 

-  De cociente de 

polinomios. 

Límite dunha función en 

 ou en  

-  Representación gráfica 

das distintas 

posibilidades de límites 

cuando x   e cando 

x  . 

  1.  Coñecer o significado 

analítico e gráfico dos 

distintos tipos de 

límites e identificalos 

sobre unha gráfica. 

  1.1.  Dada a gráfica dunha 

función, recoñece o valor 

dos límites cando x , 

x , x a , x a+, x a. 

  1.2.  Interpreta graficamente 

expresións do tipo 𝑓(𝑥)=β 

(  e  son ,  ou un 

número), así como os 

límites laterais nun punto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Adquirir certo dominio 

do cálculo de límites 

sabendo interpretar o 

significado gráfico dos 

resultados obtidos. 

  2.1.  Calcula o límite nun punto 

dunha función continua. 

  2.2.  Calcula o límite nun punto 

dunha función racional na 

que se anula o denominador 

e non o numerador e 

distingue o comportamento 

pola esquerda e pola 

dereita. 

  2.3.  Calcula o límite nun punto 

dunha función racional na 

que se anulan numerador e 

denominador. 

  2.4.  Calcula os límites cando  

x  ou x , de 

funcións polinómicas. 

  2.5.  Calcula os límites cando  

x   ou x  , de 

funcións racionais. 

2.6.  Calcula o límite de funcións «a 

anacos» nun punto e cando 

x  ou x   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 



-  Cálculo de límites no 

infinito: 

-  De funcións polinómicas. 

-  De funcións inversas de 

polinómicas. 

-  De funcións racionais. 

  3.  Coñecer o concepto de 

función continua e 

identificar a 

continuidade ou 

descontinuidade 

dunha función nun 

punto. 

  3.1.  Dada a gráfica dunha función 

recoñece se en certo punto 

é continua ou discontinua e, 

neste último caso identifica 

a causa da descontinuidade. 

  3.2.  Estuda a continuidade dunha 

función dada «a anacos». 

  3.3.  Estuda a continuidade dunha 

función racional dada a súa 

expresión analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Coñecer os distintos 

tipos de ramas 

infinitas (ramas 

parabólicas e ramas 

que se cinguen a 

asíntotas verticais 

horizontais e 

oblicuas). 

  4.1.  Acha as asíntotas verticais 

dunha función racional e 

representa a posición da 

curva respecto a elas. 

  4.2.  Estuda e representa as 

ramas infinitas dunha 

función polinómica. 

  4.3.  Estuda e representa o 

comportamento dunha 

función racional cando  

x  x  . (Resultado: 

asíntota horizontal, asíntota 

oblicua ou ramas 

parabólicas). 

  4.4.  Acha as asíntotas e as ramas 

infinitas dunha función 

racional e sitúa a curva con 

respecto a elas. 

  4.5.  Calcula, interpreta e 

representa as asíntotas 

dunha función en problemas 

das ciencias sociais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

Iniciación ao cálculo de derivadas. Aplicacións 
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Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Taxa de derivación media 

- Cálculo da TVM dunha función 

para distintos intervalos. 

-  Cálculo da TVM dunha función 

para intervalos moi pequenos e 

asimilación do resultado á 

variación nese punto. 

Derivada dunha función nun 

punto 

-  Obtención da variación nun 

punto mediante o cálculo da 

TVM da función para un 

intervalo variable h e obtención 

do límite da expresión 

correspondente cando h → 0. 

Función derivada doutra 

-  Regras de derivación. 

-  Aplicación das regras de 

derivación para achar a 

derivada de funcións. 

Aplicacións das derivadas 

-  Acha o valor dunha función nun 

punto concreto. 

-  Obtención da recta tanxente a 

unha curva nun punto. 

-  Cálculo dos puntos de tanxente 

horizontal dunha función. 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións 

polinómicas de grao superior a 

dous. 

  1.  Coñecer a variación 

dunha función nun 

intervalo (TVM) e a 

variación nun punto 

(derivada) como 

pendente da recta 

secante ou tanxente, 

respectivamente. 

  1.1.  Acha a taxa de variación 

media dunha función 

nun intervalo e 

interprétaa. 

  1.2.  Calcula a derivada dunha 

función nun punto 

achando a pendente da 

recta tanxente trazada 

nese punto. 

  1.3.  Calcula a derivada dunha 

función nun punto a 

partir da definición. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Coñecer as regras de 

derivación e 

utilizalas para achar 

a función derivada 

doutra. 

  2.1.  Acha a derivada dunha 

función sinxela. 

  2.2.  Acha a derivada dunha 

función na que 

interveñen potencias 

non enteiras, produtos e 

cocientes. 

  2.3.  Acha a derivada dunha 

función composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Utilizar a derivación 

para achar a recta 

tanxente a unha 

curva nun punto, os 

máximos e mínimos 

dunha función, os 

intervalos de 

crecemento, etc. 

  3.1.  Acha a ecuación da recta 

tanxente a unha curva. 

  3.2.  Localiza os puntos 

singulares dunha 

función polinómica ou 

racional, decide se son 

máximos ou mínimos e 

represéntaos. 

  3.3.  Determina os tramos 

onde unha función crece 

ou decrece. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 



  4.  Coñecer o papel que 

desempeñan as 

ferramentas básicas 

da análise (límites, 

derivadas...) na 

representación de 

funcións e dominar a 

representación 

sistemática de 

funcións 

polinómicas e 

racionais. 

  4.1.  Representa unha función 

da que se lle dan todos 

os datos máis relevantes 

(ramas infinitas e puntos 

singulares). 

  4.2.  Describe con corrección 

todos os datos 

relevantes dunha 

función dada 

graficamente. 

  4.3.  Representa unha función 

polinómica de grao 

superior a dous. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribucións bidimensionais 
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Dependencia estatística e 

dependencia funcional 

-  Estudo de exemplos. 

Distribucións bidimensionais 

-  Representación dunha 

distribución bidimensional 

mediante unha nube de 

puntos. Visualización do 

grao de relación que hai 

entre as dúas variables. 

Correlación. Recta de 

regresión 

-  Significado das dúas rectas 

de regresión. 

-  Cálculo do coeficiente de 

correlación e obtención da 

recta de regresión dunha 

distribución bidimensional. 

-  Utilización da calculadora 

ou da folla de cálculo para 

o tratamento de 

distribucións 

bidimensionais. 

-  Utilización das distribucións 

bidimensionais para o 

estudo e interpretación de 

problemas sociolóxicos 

científicos ou da vida cotiá. 

Táboas de dobre entrada 

-  Interpretación. 

Representación gráfica. 

  1.  Coñecer as 

distribucións 

bidimensionais, 

representalas e 

analizalas mediante o 

seu coeficiente de 

correlación. Saber 

valerse da 

calculadora e a folla 

de cálculo para 

almacenar datos e 

calcular estes 

parámetros. 

  1.1.  Representa mediante 

unha nube de puntos 

unha distribución 

bidimensional e avalía o 

grao e o signo da 

correlación que hai entre 

as variables. Interpreta 

nubes de puntos. 

  1.2.  Coñece, calcula e 

interpreta a covarianza e 

o coeficiente de 

correlación dunha 

distribución 

bidimensional. 

  1.3.  Obtén parámetros 

estatísticos utilizando 

calculadora ou folla de 

cálculo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Coñecer e obter as 

ecuacións das rectas 

de regresión dunha 

distribución 

bidimensional e 

utilizalas para realizar 

estimacións. 

  2.1.  Obtén a ecuación a recta 

de regresión de y sobre x 

e válese dela para 

realizar estimacións, 

tendo en conta a 

fiabilidade dos 

resultados. 

  2.2.  Coñece a existencia de 

dúas rectas de 

regresión, obtenas e 

representa e relaciona o 

ángulo que forman co 

valor da correlación. 

  2.3.  Utiliza a calculadora ou a 

folla de cálculo para 

obter as rectas de 

regresión. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 



  3.  Resolver problemas 

nos que os datos 

veñen dados en 

táboas de dobre 

entrada. 

  3.1.  Resolve problemas nos 

que os datos veñen 

dados en táboas de 

dobre entrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 
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Distribucións de probabilidade de variable discreta 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

             
Sucesos aleatorios e leis da 

probabilidade 

-  Cálculo de probabilidades 

en experiencias compostas 

dependentes e 

independentes. 

-  Diagramas de árbore. 

Distribucións da 

probabilidade de variable 

discreta 

-  Parámetros. 

-  Cálculo dos parámetros μ e 

σ dunha distribución de 

probabilidade de variable 

discreta, dada mediante 

unha táboa ou por un 

enunciado. 

Distribución binomial 

-  Experiencias dicotómicas. 

-  Recoñecemento de 

distribucións binomiais. 

-  Cálculo de probabilidades 

nunha distribución 

binomial. 

-  Parámetros μ e σ dunha 

distribución binomial. 

-  Axuste dun conxunto de 

datos a unha distribución 

binomial. 

  1.  Calcular 

probabilidades en 

experiencias 

compostas. 

  1.1.  Calcula probabilidades en 

experiencias compostas 

independentes. 

  1.2.  Calcula probabilidades en 

experiencias compostas 

dependentes, utilizando, 

nalgúns casos, 

diagramas de árbore. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Coñecer e manexar as 

distribucións de 

probabilidade de 

variable discreta e 

obter os seus 

parámetros. 

  2.1.  Constrúe e interpreta a 

táboa dunha distribución 

de probabilidade de 

variable discreta e 

calcula os seus 

parámetros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

  3.  Coñecer a distribución 

binomial, utilizala para 

calcular 

probabilidades e obter 

os seus parámetros. 

  3.1.  Recoñece se certa 

experiencia aleatoria 

pode ser descrita, ou 

non, mediante unha 

distribución binomial, 

identificando nela n e p. 

  3.2.  Calcula probabilidades 

nunha distribución 

binomial e acha os seus 

parámetros. 

  3.3.  Aplica o procedemento 

para decidir se os 

resultados de certa 

experiencia se axustan, 

ou non, a unha 

distribución binomial. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

 

 

 



Distribucións de probabilidade de variable continua 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

         

Distribucións de probabilidade 

de variable continua 

-  Peculiaridades. 

-  Cálculo de probabilidades a 

partir da función de 

densidade. 

-  Interpretación dos 

parámetros μ e σ e en 

distribucións de 

probabilidade de variable 

continua, a partir da súa 

función de densidade, cando 

esta vén dada graficamente. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades 

utilizando as táboas da 

normal N (0, 1). 

-  Obtención dun intervalo ao 

que corresponde unha 

determinada probabilidade. 

-  Distribucións normais   

N (μ, σ). Cálculo de 

probabilidades. 

A distribución binomial 

aproxímase á normal 

-  Identificación de distribucións 

  1.  Coñecer as 

distribucións de 

probabilidade de 

variable continua e 

usalas para calcular 

probabilidades. 

  1.1.  Interpreta a función de 

probabilidade (ou función 

de densidade) dunha 

distribución de variable 

continua e calcula ou 

estima probabilidades a 

partir dela. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Coñecer a distribución 

normal, interpretar os 

seus parámetros e 

utilizala para calcular 

probabilidades. 

  2.1.  Manexa con destreza a 

táboa da normal N(0, 1) e 

utilízaa para calcular 

probabilidades. 

  2.2.  Coñece a relación que 

existe entre as distintas 

curvas normais e utiliza a 

tipificación da variable para 

calcular probabilidades 

nunha distribución N(μ, σ). 

  2.3.  Obtén un intervalo ao que 

corresponde unha 

probabilidade previamente 

determinada. 

  2.4.  Aplica o procedemento para 

decidir se os resultados de 

certa experiencia se 

axustan, ou non, a unha 

distribución normal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 
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binomiais que se poidan 

considerar razoablemente 

próximas a distribucións 

normais, e cálculo de 

probabilidades nelas por 

paso á normal 

correspondente. 

Axuste 

-  Axuste dun conxunto de datos 

a unha distribución normal. 

  3.  Utilizar a distribución 

normal, cando 

corresponda, para 

achar probabilidades 

dalgunhas 

distribucións 

binomiais. 

  3.1.  Dada unha distribución 

binomial, recoñece a 

posibilidade de aproximala 

por unha normal, obtén os 

seus parámetros e calcula 

probabilidades a partir dela. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

 

Abreviaturas empregadas: Competencias clave (CC), comunicación lingüística (CCL), competencia 

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e 

conciencia e expresións culturais (CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACHARELATO CIENTíFICO 

 



 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato  

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 e 

 i 

 B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución de 

problemas. 

 B1.1.Expresar 

verbalmente, de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

 MA2B1.1.1. Expresa 

verbalmente, de forma 

razoada, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución de 

problemas. 

 B1.2. Estratexias e 

procedementos postos en 

práctica: relación con 

outros problemas 

coñecidos; modificación 

de variables e suposición 

do problema resolto. 

 B1.3. Solucións e/ou 

resultados obtidos: 

coherencia das solucións 

coa situación, revisión 

sistemática do proceso, 

outras formas de 

resolución, problemas 

parecidos, 

xeneralizacións e 

 B1.2. Utilizar procesos 

de razoamento e 

estratexias de resolución 

de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

 MA2B1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

que cómpre resolver ou 

demostrar (datos, 

relacións entre os datos, 

condicións, hipótese, 

coñecementos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

 CMCCT 

 MA2B1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e relaciónaa 

co número de solucións 

do problema. 

 CMCCT 

 MA2B1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos 

problemas que cómpre a 

resolver, e valora a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

 CMCCT 
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 Matemáticas II. 2º de bacharelato  

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

particularizacións 

interesantes. 

 B1.4. Iniciación á 

demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, 

etc. 

 MA2B1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento 

na resolución de 

problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 MA2B1.2.5. Reflexiona 

sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 d 

 i 

 l 

 B1.4. Iniciación á 

demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, 

etc. 

 B1.5. Métodos de 

demostración: redución 

ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos 

encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento 

dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e 

alxébrica, e outras formas 

de representación de 

argumentos. 

 B1.3. Realizar 

demostracións sinxelas 

de propiedades ou 

teoremas relativos a 

contidos alxébricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

 MA2B1.3.1. Utiliza 

diferentes métodos de 

demostración en función 

do contexto matemático. 

 CMCCT 

 MA2B1.3.2. Reflexiona 

sobre o proceso de 

demostración (estrutura, 

método, linguaxe e 

símbolos, pasos clave, 

etc.). 

 CMCCT 



 Matemáticas II. 2º de bacharelato  

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 g 

 i 

 B1.6. Razoamento 

dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e 

alxébrica, e outras formas 

de representación de 

argumentos. 

 B1.8. Elaboración e 

presentación oral e/ou 

escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de informes 

 B1.4. Elaborar un 

informe científico escrito 

que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución 

dun problema ou nunha 

demostración, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

 MA2B1.4.1. Usa a 

linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto e 

á situación. 

 CMCCT 

 MA2B1.4.2. Utiliza 

argumentos, 

xustificacións, 

explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CMCCT 
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científicos sobre o 

proceso seguido na 

resolución dun problema 

ou na demostración dun 

resultado matemático. 

 B1.9. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais 

e a realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo, 

e os resultados e as 

conclusións que se 

obteñen. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

 MA2B1.4.3. Emprega as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de 

problema, á situación 

que cumpra resolver ou á 

propiedade ou o teorema 

que haxa que demostrar, 

tanto na procura de 

resultados como para a 

mellora da eficacia na 

comunicación das ideas 

matemáticas. 

 CMCCT 

 CD 



 Matemáticas II. 2º de bacharelato  

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

ámbitos apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

 i 

 l 

 m 

 B1.10. Planificación e 

realización de proxectos e 

investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou 

do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.5. Planificar 

adecuadamente o 

proceso de investigación, 

tendo en conta o contexto 

en que se desenvolve e o 

problema de 

investigación formulado. 

 MA2B1.5.1. Coñece a 

estrutura do proceso de 

elaboración dunha 

investigación 

matemática: problema de 

investigación, estado da 

cuestión, obxectivos, 

hipótese, metodoloxía, 

resultados, conclusións, 

etc. 

 CMCCT 

 MA2B1.5.2. Planifica 

adecuadamente o 

proceso de investigación, 

tendo en conta o 

contexto en que se 

desenvolve e o problema 

de investigación 

formulado. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 MA2B1.5.3. Afonda na 

resolución dalgúns 

problemas, formulando 

novas preguntas, 

xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. 

 CMCCT 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 b 

 d 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 B1.4. Iniciación á 

demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, 

etc. 

 B1.5. Métodos de 

demostración: redución 

ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos 

encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento 

dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e 

alxébrica, e outras formas 

de representación de 

argumentos. 

 B1.10. Planificación e 

realización de proxectos e 

investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou 

do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.6. Practicar 

estratexias para a 

xeración de 

investigacións 

matemáticas, a partir da 

resolución dun problema 

e o afondamento 

posterior, da 

xeneralización de 

propiedades e leis 

matemáticas, e do 

afondamento nalgún 

momento da historia das 

matemáticas, 

concretando todo iso en 

contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos. 

 MA2B1.6.1. Xeneraliza 

e demostra propiedades 

de contextos 

matemáticos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos. 

 CMCCT 

 MA2B1.6.2. Busca 

conexións entre 

contextos da realidade e 

do mundo das 

matemáticas (a historia 

da humanidade e a 

historia das 

matemáticas; arte e 

matemáticas; 

tecnoloxías e 

matemáticas, ciencias 

experimentais e 

matemáticas, economía 

e matemáticas, etc.) e 

entre contextos 

matemáticos (numéricos 

e xeométricos, 

xeométricos e funcionais, 

xeométricos e 

probabilísticos, discretos 

e continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 



 Matemáticas II. 2º de bacharelato  

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 e 

 g 

 i 

 B1.7. Linguaxe gráfica e 

alxébrica, e outras formas 

de representación de 

argumentos. 

 B1.10. Planificación e 

realización de proxectos e 

investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou 

do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.11. Elaboración e 

presentación dun informe 

científico sobre o proceso, 

os resultados e as 

conclusións do proceso 

de investigación 

desenvolvido, utilizando 

as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos 

axeitados. 

 B1.7. Elaborar un 

informe científico escrito 

que recolla o proceso de 

investigación realizado, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

 MA2B1.7.1. Consulta as 

fontes de información 

adecuadas ao problema 

de investigación. 

 CMCCT 

 MA2B1.7.2. Usa a 

linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto 

do problema de 

investigación. 

 CMCCT 

 MA2B1.7.3. Utiliza 

argumentos, 

xustificacións, 

explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CCL 

 CMCCT 

 MA2B1.7.4. Emprega as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de 

problema de 

investigación. 

 CMCCT 

 CD 

 MA2B1.7.5. Transmite 

certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, 

así como dominio do 

tema de investigación. 

 CCL 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 MA2B1.7.6. Reflexiona 

sobre o proceso de 

investigación e elabora 

conclusións sobre o nivel 

de resolución do 

problema de 

investigación e de 

consecución de 

obxectivos e, sí mesmo, 

formula posibles 

continuacións da 

investigación; analiza os 

puntos fortes e débiles do 

proceso e fai explícitas 

as súas impresións 

persoais sobre a 

experiencia 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B1.12. Práctica de 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

 B1.8. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

 MA2B1.8.1. Identifica 

situacións problemáticas 

da realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

 CMCCT 

 CSC 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

xeométricos, funcionais, 

e estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de 

problemas en situacións 

da realidade. 

 MA2B1.8.2. Establece 

conexións entre o 

problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos que 

subxacen nel, así como 

os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.3. Usa, 

elabora ou constrúe 

modelos matemáticos 

axeitados que permitan a 

resolución do problema 

ou dos problemas dentro 

do campo das 

matemáticas. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

 CMCCT 

MA2B1.8.5. Realiza 

simulacións e predicións, 

en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, 

e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 i  B1.12. Práctica de 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.9. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando 

a eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados ou 

construídos. 

 MA2B1.9.1. Reflexiona 

sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre logros 

conseguidos, resultados 

mellorables, impresións 

persoais do proceso, 

etc., valorando outras 

opinións 

 CMCCT 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 B1.10. Planificación e 

realización de proxectos e 

investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade ou 

do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.12. Práctica de 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.10. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 MA2B1.10.1. 

Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo 

en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade para a 

aceptación da crítica 

razoada, convivencia coa 

incerteza, tolerancia da 

frustración, autoanálise 

continuo, autocrítica 

constante, etc.). 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 MA2B1.10.2. Formúlase 

a resolución de retos e 

problemas coa precisión, 

o esmero e o interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade 

da situación. 

 CMCCT 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 n 

 ñ 

 o 

 p 

 MA2B1.10.3. 

Desenvolve actitudes de 

curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas e 

procurar respostas 

axeitadas, revisar de 

forma crítica os 

resultados achados; etc. 

 CMCCT 

 CAA 

 MA2B1.10.4. 

Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B1.13. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

 B1.11. Superar bloqueos 

e inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

 MA2B1.11.1. Toma 

decisións nos procesos 

de resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e 

a conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

 CMCCT 

 CSIEE 

§ b 

§ i 

§ l 

§ B1.13. Confianza nas 

propias capacidades para 

desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do 

traballo científico. 

§ B1.12. Reflexionar 

sobre as decisións 

tomadas, valorando a súa 

eficacia e aprendendo 

delas para situacións 

similares futuras. 

§ MA2B1.12.1. 

Reflexiona sobre os 

procesos desenvolvidos, 

tomando conciencia das 

súas estruturas; 

valorando a potencia, a 

sinxeleza e a beleza das 

§ CMCCT 

§ CAA 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

ideas e dos métodos 

utilizados; aprendendo 

diso para situacións 

futuras; etc. 

 g 

 i 

 B1.9. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais 

e a realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

 B1.13. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

asecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

 MA2B1.13.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para 

a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, cando a 

dificultade destes impida 

ou non aconselle facelos 

manualmente. 

 CMCCT 

 CD 

 MA2B1.13.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

§MA2B1.13.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo, 

e os resultados e as 

conclusións que se 

obteñen. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

 MA2B1.13.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades 

xeométricas. 

 CMCCT 

 MA2B1.13.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

o tratamento de datos e 

gráficas estatísticas, 

extraer información e 

elaborar conclusións. 

 CMCCT 

 e 

 g 

 i 

 B1.9. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

 B1.14. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de xeito 

habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e 

seleccionando 

información salientable 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

 MA2B1.14.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e 

selección de información 

salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos 

para a súa discusión ou 

difusión. 

 CD 
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 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais 

e a realización de cálculos 

de tipo numérico, 

alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de informes 

e documentos sobre os 

procesos levados a cabo, 

e os resultados e as 

conclusións que se 

obteñen. 

– Consulta, comunicación 

e compartición, en 

ámbitos apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en 

ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción. 

 MA2B1.14.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

§CCL 

 MA2B1.14.3. Usa 

adecuadamente os 

medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o 

seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo 

a información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativo, e 

establecendo pautas de 

mellora. 

 CD 

 CAA 

 MA2B1.14.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e 

tarefas. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 

Este bloque estará integrado no desenvolvemento das distintas unidades  do curso 

 



 Bloque 2. Números e álxebra  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 g 

 i 

 

 B2.1. Estudo das 

matrices como ferramenta 

para manexar e operar 

con datos estruturados en 

táboas e grafos. 

Clasificación de matrices. 

Operacións. 

 B2.2. Aplicación das 

operacións das matrices e 

das súas propiedades na 

resolución de problemas 

extraídos de contextos 

reais. 

 B2.1. Utilizar a linguaxe 

matricial e as operacións 

con matrices para 

describir e interpretar 

datos e relacións na 

resolución de problemas 

diversos. 

 MA2B2.1.1. Utiliza a 

linguaxe matricial para 

representar datos 

facilitados mediante 

táboas ou grafos e para 

representar sistemas de 

ecuacións lineais, tanto 

de xeito manual como co 

apoio de medios 

tecnolóxicos axeitados. 

 CMCCT 

 MA2B2.1.2. Realiza 

operacións con matrices e 

aplica as propiedades 

destas operacións 

adecuadamente, de xeito 

manual ou co apoio de 

medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 e 

 i 

 B2.1. Estudo das 

matrices como ferramenta 

para manexar e operar 

con datos estruturados en 

táboas e grafos. 

Clasificación de matrices. 

Operacións. 

 B2.2. Aplicación das 

operacións das matrices e 

das súas propiedades na 

resolución de problemas 

 B2.2. Transcribir 

problemas expresados 

en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e 

resolvelos utilizando 

técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, 

determinantes e 

sistemas de ecuacións), 

e interpretar criticamente 

 MA2B2.2.1. Determina o 

rango dunha matriz, ata 

orde 4, aplicando o 

método de Gauss ou 

determinantes. 

 CMCCT 

 MA2B2.2.2. Determina 

as condicións para que 

unha matriz teña inversa e 

calcúlaa empregando o 

método máis axeitado. 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

extraídos de contextos 

reais. 

 B2.3. Determinantes. 

Propiedades elementais. 

§B2.4. Rango dunha 

matriz. 

 B2.5. Matriz inversa. 

 B2.6. Representación 

matricial dun sistema: 

discusión e resolución de 

sistemas de ecuacións 

lineais. Método de Gauss. 

Regra de Cramer. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

o significado das 

solucións. 

 MA2B2.2.3. Resolve 

problemas susceptibles 

de seren representados 

matricialmente e 

interpreta os resultados 

obtidos 

 CMCCT 

 MA2B2.2.4. Formula 

alxebricamente as 

restricións indicadas 

nunha situación da vida 

real, estuda e clasifica o 

sistema de ecuacións 

lineais formulado, 

resólveo nos casos en 

que sexa posible 

(empregando o método 

máis axeitado), e aplícao 

para resolver problemas. 

 CMCCT 

1.- Álxebra de matrices 

 

Descrición da unidade 

Nesta unidade preséntanse as matrices como datos estruturados e, a continuación, afóndase nelas 

definindo unhas operacións que responden a útiles manipulacións coas que se conseguen resultados 

perfectamente identificables a partir dos datos dun problema. 

A suma e o produto por un número defínense de forma natural. Non obstante, o produto de matrices parece 

máis artificioso. Por iso se lle dedica máis espazo e atención, tanto para aprender o seu proceso de 

obtención (o produto dun vector fila por un vector columna prepara eficazmente o procedemento do produto 

de dúas matrices calquera) como o significado que ten este produto en diversos contextos. 

As propiedades das operacións están cargadas de contido teórico. Na súa maior parte poderían prescindir 

destas os estudantes menos interesados. É necesario, non obstante, insistir na non conmutatividade do 

produto e nas repercusións que trae á hora de despexar unha matriz incógnita nunha ecuación matricial. 



O cálculo da inversa dunha matriz cadrada polo método de Gauss é bonito e interesante, aínda que menos 

eficaz que o proceso que se aprenderá na unidade 2. Por iso, a utilización do método de Gauss para achar 

a inversa dunha matriz pode quedar como algo anecdótico e ocasional. 

O estudo do rango dunha matriz será moi útil para a discusión de sistemas de ecuacións. Para realizalo 

de forma adecuada foi necesario falar das n-uplas de números reais como vectores e da súa dependencia 

ou independencia lineal, adiantándonos así a un contido sobre o que se insistirá na unidade 4. 

Nesta unidade, o cálculo do rango realízase mediante o método de Gauss. Na próxima unidade 

aprenderemos a facelo coa axuda dos determinantes. 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª e 4ª semanas de setembro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS: Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para 

resolver problemas. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

Matrices 

- Conceptos básicos: vector fila, 

vector columna, dimensión, 

matriz cadrada, trasposta, 

simétrica, triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, 

produto. Propiedades. 

Matrices cadradas 

 1. Coñecer e utilizar 

eficazmente as matrices, 

as súas operacións e as 

súas propiedades. 

 1.1. Realiza operacións 

combinadas con matrices. CMCT, 

CAA 

  2.  Coñecer o significado de 

rango dunha matriz e 

calculalo mediante o 

método de Gauss. 

  2.1.  Calcula o rango dunha 

matriz numérica. 

CMCT, 

CAA, 

CSIEE 

  2.2.  Relaciona o rango dunha 

matriz coa dependencia 

lineal das súas filas ou as 

súas columnas. 
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-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha 

matriz polo método de Gauss. 

-  Resolución de ecuacións 

matriciais. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e independencia 

lineal. Propiedade fundamental. 

-  Obtención dunha 

n-upla combinación lineal 

doutras. 

-  Constatación de se un conxunto 

de n-uplas é LD ou LI. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha 

matriz por observación dos seus 

elementos (en casos evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha matriz 

polo método de Gauss. 

-  Discusión do rango dunha matriz 

dependente dun parámetro. 

  3.  Resolver problemas 

alxébricos mediante 

matrices e as súas 

operacións. 

  3.1.  Expresa un enunciado 

mediante unha relación 

matricial, resólveo e 

interpreta a solución 

dentro do contexto do 

enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  

     COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Resolver problemas 

seleccionando os datos e as 

estratexias apropiadas. 

-  Escribe de xeito razoado cada paso nos 

exercicios realizados. 



Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Segue o desenvolvemento dos 

problemas guiados de xeito autónomo, 

realizando os pasos enunciados. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

-  Busca información suxerida no tema a 

través de diversas fontes de 

información, seleccionando esta sobre 

a base da fonte consultada. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

-  Analiza criticamente a achega das 

distintas civilizacións á historia da 

álxebra. 

Competencias sociais e cívicas 

Desenvolver a capacidade de 

diálogo cos demais en situacións 

de convivencia e traballo, e para a 

resolución de conflitos. 

-  Móstrase receptivo ás ideas dos 

demais, aínda que non coincidan coa 

súa. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde 

coñecementos previos dun tema. 

-  Desenvolve diversas estratexias 

propias para afrontar unha situación 

problemática. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

-  Autoavalía os seus exercicios e 

aprendizaxes de xeito eficaz, non 

cometendo os mesmos erros en 

traballos posteriores. 

 

 

 

2.- DETERMINANTES 

Descrición da unidade 

Na segunda páxina da unidade motívase o estudo dos determinantes pola relación entre a compatibilidade 

dun sistema de dúas ecuacións con dúas incógnitas e o feito de que o valor do correspondente 

determinante de orde dous sexa ou non distinto de cero. É unha preparación moi útil para as definicións 

posteriores. 

O obxectivo desta unidade é que o estudante calcule determinantes de calquera orde e os aplique na 

obtención do rango dunha matriz. Para iso, a secuencia didáctica que se seguiu é a seguinte: 

-  Determinantes de orde dous. Cálculo. Propiedades descritas e xustificadas da forma máis xeral posible 

co fin de que abran o camiño ás mesmas propiedades en determinantes de ordes superiores. 
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-  Determinantes de orde tres. Regra de Sarrus, poñendo atención a que participan todos os posibles 

produtos de tres factores, un de cada fila e de cada columna. Propiedades, novamente xustificadas. 

-  Determinantes de orde n. Faise mención a como se decide o signo de cada produto de n factores 

mediante as permutacións dos subíndices e á paridade do número de investimentos en cada 

permutación. Aínda que é dunha complexidade superior á que se require neste curso, pareceunos 

adecuado que os estudantes consideren o proceso e os mellores poidan afondar nel. A continuación, 

dáse e xustifícase a regra que permite “facer ceros” nunha liña e “desenvolver” o determinante polos 

elementos da devandita liña. 

-  Aplicación do cálculo de determinantes e a comprensión das súas propiedades para achar o rango dunha 

matriz. 

Nos exercicios (resoltos, guiados e propostos) dedicamos unha atención moi especial á aplicación das 

propiedades dos determinantes para efectuar simplificacións ou para xustificar igualdades. 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de outubro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS: Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades, calcular o 

seu valor e aplicalos á obtención do rango dunha matriz. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Determinantes de ordes dous e tres 

-  Determinantes de orde dous. 

Propiedades. 

-  Determinantes de orde tres. 

Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orde tres 

pola regra de Sarrus. 

Determinantes de 

orde n 

  1.  Dominar o 

automatismo para o 

cálculo de 

determinantes. 

  1.1.  Calcula o valor numérico 

dun determinante ou 

obtén a expresión dun 

determinante  

3´3 con algunha letra. 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as 

propiedades dos 

determinantes e 

aplicalas para o 

cálculo destes. 

  2.1.  Obtén o desenvolvemento 

(ou o valor) dun 

determinante no que 

interveñen letras, facendo 

uso razoado das 

propiedades dos 

determinantes. 

CCL, 

CMCT 



-  Menor dunha matriz. Menor 

complementario e adxunto dun 

elemento dunha matriz cadrada. 

Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun determinante 

polos elementos dunha liña. 

-  Cálculo dun determinante “facendo 

ceros” nunha das súas liñas. 

-  Aplicacións das propiedades dos 

determinantes no cálculo destes e na 

comprobación de identidades. 

Rango dunha matriz mediante 

determinantes 

-  O rango dunha matriz como a máxima 

orde dos seus menores non nulos. 

-  Determinación do rango dunha matriz 

a partir dos seus menores. 

Cálculo da inversa dunha matriz 

-  Expresión da inversa dunha matriz a 

partir dos adxuntos dos seus 

elementos. 

-  Cálculo da inversa dunha matriz 

mediante determinantes. 

  2.2.  Recoñece as propiedades 

que se utilizan nas 

igualdades entre 

determinantes. 

  3.  Coñecer a 

caracterización do 

rango dunha matriz 

pola orde dos seus 

menores, e aplicala a 

casos concretos. 

  3.1.  Acha o rango dunha matriz 

numérica mediante 

determinantes. 
CMCT, 

CSIEE   3.2.  Discute o valor do rango 

dunha matriz na que 

intervén un parámetro. 

  4.  Calcular a inversa 

dunha matriz 

mediante 

determinantes. 

  4.1.  Recoñece a existencia ou 

non da inversa dunha 

matriz e calcúlaa no seu 

caso. 

CMCT, 

CAA 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Utiliza os termos precisos para referirse 

a obxectos ou conceptos matemáticos. 
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Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Escribe con corrección gramatical e 

ortográfica nos exercicios escritos.  

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Utiliza a calculadora científica con 

soltura, introducindo os datos da 

operación de xeito correcto. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Respecta os distintos ritmos de traballo 

na aula. 

Competencias sociais e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Realiza achegas pertinentes de xeito 

voluntario e oportuno na aula. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Mostra perseveranza na resolución de 

exercicios e problemas, non 

abandonando á primeira dificultade que 

encontra. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

-  Integra aprendizaxes de cursos 

pasados no desenvolvemento dos 

contidos da unidade, dando conta 

deles. 

  

3.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

Descrición da unidade 

O estudante deste nivel, antes de comezar a estudar as técnicas que aquí se dan, sabe resolver ecuacións 

e sistemas. Os métodos que espontaneamente utiliza son os que coñece desde terceiro de secundaria: 

substitución, redución... e con eles pode resolver sistemas de varias ecuacións e varias incógnitas. 

É conveniente, e así pretendemos reflectilo no texto, que o estudante considere perfectamente válidos 

todos os métodos que coñece e vexa os novos como unha mellora natural daqueles. Por iso presentamos 

o método de Gauss como unha xeneralización do método de redución, que permite chegar a un sistema 

de ecuacións no cal cada ecuación ten unha incógnita menos que a anterior e, polo tanto, se pode resolver 

graduadamente. 

É moi importante que o estudante distinga os diferentes tipos de sistemas de ecuacións: incompatibles ou 

compatibles e, dentro destes, determinados ou indeterminados. E que saiba recoñecer como é cada un 

dos que se lle presentan. Para iso resulta moi útil a referencia xeométrica; rectas para as ecuacións con 

dúas incógnitas e planos para as de tres. O feito de que os estudantes non coñezan a xeometría analítica 

do espazo non supón ningunha traba para a interpretación xeométrica dunha ecuación lineal con tres 



incógnitas como un plano, e a relación que hai entre os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais 

con tres incógnitas, así como as posicións en que poden estar dous ou máis planos. 

Aínda que o método de Gauss serve para decidir sobre a compatibilidade dun sistema, co teorema de 

Rouché, que se presenta a continuación, afróntase esta casuística de forma moito máis eficiente, 

apoiándonos nos rangos das matrices que interveñen. 

A demostración da regra de Cramer realizámola para sistemas 4 ´ 4. Pareceunos que é suficiente para 

apreciar todos os matices do proceso, evitando a complicada notación que esixe a versión n ´ n. 

Unha vez que os estudantes se familiaricen coa regra de Cramer e a súa aplicación á resolución de 

ecuacións, aprenderán a escoller entre este método ou o de Gauss para resolver sistemas. 

Entendemos, e así o facemos ver no texto, que: 

-  Para resolver sistemas de ecuacións con coeficientes numéricos, con frecuencia é preferible o método 

de Gauss. 

-  Para discutir sistemas de ecuacións dependentes dun ou máis parámetros, case sempre é preferible 

recorrer aos determinantes, en maior medida cantas máis veces apareza o parámetro (ou os parámetros). 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª e 4.ª semanas de outubro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS: utilizar as matrices e os determinantes para interpretar os sistemas de 

ecuacións e resolvelos mediante diversos métodos. Facer uso dos sistemas na resolución de problemas. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que manteñen 

a equivalencia. 

  1.  Dominar os conceptos e a 

nomenclatura asociados 

aos sistemas de ecuacións 

e as súas solucións 

(compatible, incompatible, 

determinado, 

indeterminado), e 

interpretalos 

  1.1.  Coñece o que significa que 

un sistema sexa 

incompatible ou 

compatible, determinado 

ou indeterminado, e aplica 

este coñecemento para 

formar un sistema de certo 

tipo ou para recoñecelo. 

CMCT, 

CCL 
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-  Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 

indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica dun 

sistema de ecuacións con dous 

ou tres incógnitas segundo sexa 

compatible ou incompatible, 

determinado ou indeterminado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas 

polo método de Gauss. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de 

Rouché á discusión de sistemas 

de ecuacións. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á 

resolución de sistemas. 

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas 

homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de 

Rouché e da regra de Cramer á 

discusión e a resolución de 

sistemas dependentes dun ou 

máis parámetros. 

Expresión matricial dun sistema 

de ecuacións 

xeometricamente para 2 e 

3 incógnitas. 

  1.2.  Interpreta 

xeometricamente 

sistemas lineais de 2, 3 ou 

4 ecuacións con 2 ou 3 

incógnitas. 

  2.  Coñecer e aplicar o método 

de Gauss para estudar e 

resolver sistemas de 

ecuacións lineais. 

  2.1.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo 

método de Gauss. 

CMCT, 

CEC 

  3.  Coñecer o teorema de 

Rouché e a regra de 

Cramer e utilizalos para a 

discusión e a resolución de 

sistemas de ecuacións. 

  3.1.  Aplica o teorema de 

Rouché para dilucidar 

como é un sistema de 

ecuacións lineais con 

coeficientes numéricos. 

CMCT, 

SIEE 

  3.2.  Aplica a regra de Cramer 

para resolver un sistema 

de ecuacións lineais, 

2 ´ 2 ou 3 ´ 3, con solución 

única. 

  3.3.  Cataloga como é (teorema 

de Rouché) e resolve, se é 

o caso, un sistema de 

ecuacións lineais con 

coeficientes numéricos. 

  3.4.  Discute e resolve un 

sistema de ecuacións 

dependente dun 

parámetro. 

  4.  Resolver matricialmente 

sistemas n ´ n mediante a 

obtención da inversa da 

matriz dos coeficientes. 

  4.1.  Expresa matricialmente un 

sistema de ecuacións e, 

se é posible, resólveo 

achando a inversa da 

matriz dos coeficientes. 

CMCT, 

CAA 



-  Resolución de sistemas de 

ecuacións dados en forma 

matricial. 

Resolución de problemas 

mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de 

ecuacións dun problema, 

resolución e interpretación da 

solución. 

  5.  Resolver problemas 

alxébricos mediante 

sistemas de ecuacións. 

  5.1.  Expresa alxebricamente un 

enunciado mediante un 

sistema de ecuacións, 

resólveo e interpreta a 

solución dentro do 

contexto do enunciado. 

CMCT, 

CCL 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas, comprender 

o que acontece arredor nosa e 

responder preguntas. 

-  Identifica as achegas da álxebra na 

resolución de problemas matemáticos 

e na evolución da disciplina 

historicamente. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Manter unha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Consulta os recursos da materia e 

amplía os seus coñecementos. 

Competencia dixital 
Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Utiliza os recursos dixitais facilitados 

para enriquecer a súa aprendizaxe. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

-  Utiliza pensamento matemático para 

axudarse a codificar as situacións 

problemáticas e valora o seu uso.  

Competencias sociais e cívicas 

Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e respecto 

aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

-  Ofrécese para axudar aos compañeiros 

e compañeiras a resolver dúbidas. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

ter confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

-  Expresa confianza nas posibilidades de 

resolución de problemas e transmítea 

ás súas compañeiras e compañeiros. 
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Competencia para aprender a 

aprender 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

-  Transfire coñecementos anteriores 

sobre resolución de ecuacións aos 

novos contidos da unidade. 

  

  

  Bloque 3. Xeometría   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 i  B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. 

Operacións. Base, 

dependencia e 

independencia lineal. 

Produto escalar, vectorial 

e mixto. Significado 

xeométrico. 

 B4.1. Resolver problemas 

xeométricos espaciais, 

utilizando vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza 

operacións elementais 

con vectores, 

manexando 

correctamente os 

conceptos de base e de 

dependencia e 

independencia lineal, e 

define e manexa as 

operacións básicas con 

vectores no espazo, 

utilizando a 

interpretación 

xeométrica das 

operacións con 

vectores para resolver 

problemas xeométricos. 

 CMCCT 

 i  B4.2. Ecuacións da recta 

e o plano no espazo. 

Identificación dos 

elementos característicos. 

 B4.3. Posicións relativas 

(incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade entre 

rectas e planos). 

 B4.2. Resolver problemas 

de incidencia, paralelismo 

e perpendicularidade entre 

rectas e planos utilizando 

as ecuacións da recta e do 

plano no espazo. 

 MA2B4.2.1. Expresa a 

ecuación da recta das 

súas distintas formas, 

pasando dunha a outra 

correctamente, 

identificando en cada 

caso os seus elementos 

característicos, e 

resolvendo os 

problemas afíns entre 

rectas. 

 CMCCT 



  Bloque 3. Xeometría   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 MA2B4.2.2. Obtén a 

ecuación do plano nas 

súas distintas formas, 

pasando dunha a outra 

correctamente, 

identificando en cada 

caso os seus elementos 

característicos. 

 CMCCT 

 MA2B4.2.3. Analiza a 

posición relativa de 

planos e rectas no 

espazo, aplicando 

métodos matriciais e 

alxébricos. 

 CMCCT 

 MA2B4.2.4. Obtén as 

ecuacións de rectas e 

planos en diferentes 

situacións. 

 CMCCT 

 i  B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. 

Operacións. Base, 

dependencia e 

independencia lineal. 

Produto escalar, vectorial 

 B4.3. Utilizar os produtos 

entre vectores para 

calcular ángulos, 

distancias, áreas e 

volumes, calculando o seu 

valor e tendo en conta o 

 MA2B4.3.1. Manexa o 

produto escalar e 

vectorial de dous 

vectores, o significado 

xeométrico, a expresión 

analítica e as 

propiedades. 

 CMCCT 
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  Bloque 3. Xeometría   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

e mixto. Significado 

xeométrico. 

 B4.2. Ecuacións da recta 

e o plano no espazo. 

Identificación dos 

elementos característicos. 

 B4.4. Propiedades 

métricas (cálculo de 

ángulos, distancias, áreas 

e volumes). 

seu significado 

xeométrico. 

 MA2B4.3.2. Coñece o 

produto mixto de tres 

vectores, o seu 

significado xeométrico, 

a súa expresión 

analítica e as 

propiedades. 

 CMCCT 

 MA2B4.3.3. Determina 

ángulos, distancias, 

áreas e volumes 

utilizando os produtos 

escalar, vectorial e 

mixto, aplicándoos en 

cada caso á resolución 

de problemas 

xeométricos. 

 CMCCT 

 MA2B4.3.4. Realiza 

investigacións 

utilizando programas 

informáticos 

específicos para 

seleccionar e estudar 

situacións novas da 

xeometría relativas a 

obxectos como a 

esfera. 

 CMCCT 

 

 

 

 

 



1. VECTORES NO ESPAZO 

Descrición da unidade 

Comézase a xeometría analítica construíndo todas as ferramentas vectoriais que se utilizarán nas 

unidades posteriores: manexo dos vectores mediante as súas coordenadas e os produtos escalar, vectorial 

e mixto, coas súas interesantes e útiles aplicacións xeométricas. 

Na presentación lembramos algúns resultados xeométricos e trigonométricos básicos para o resto da 

unidade: volume dun paralelepípedo a partir das súas arestas e os ángulos que forman, e diagonal dun 

ortoedro. 

Lembramos as operacións con vectores e o seu significado xeométrico e introducimos as súas 

coordenadas, para o cal os estudantes repasan os conceptos de dependencia e independencia lineal, así 

como o de base. 

Ao produto escalar e ao produto vectorial de dous vectores dedicámoslles, a cada un deles, un apartado. 

É de corte teórico, no que se define e se interpreta o produto, e enúncianse e demostran as súas 

propiedades. En ambos os dous casos, un apartado difícil. Os estudantes menos preparados poderían ser 

eximidos das demostracións e deixar que dedicasen a súa atención a entender o que significa cada unha 

das propiedades. 

Aínda que breve, é moi práctico e útil o apartado dedicado ao produto mixto. Con el remata a unidade. 

 TEMPORALIZACIÓN :  1.ª e 2.ª semanas de novembro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e 

utilizalos para a resolución de problemas xeométricos. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Vectores  

no espazo 

-  Operacións. Interpretación 

gráfica. 

-  Combinación lineal. 

-  Dependencia e independencia 

lineal. 

  1.  Coñecer os vectores do 

espazo tridimensional e 

as súas operacións, e 

utilizalos para a 

resolución de problemas 

xeométricos. 

  1.1.  Realiza operacións 

elementais (suma e produto 

por un número) con vectores, 

dados mediante as súas 

coordenadas, 

comprendendo e manexando 

correctamente os conceptos 

de dependencia e 

CCL, 

CAA, 

CMCT 
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-  Base. Coordenadas. 

Produto escalar de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do módulo dun vector. 

-  Obtención dun vector coa 

dirección doutro e módulo 

predeterminado. 

-  Obtención do ángulo formado 

por dous vectores. 

-  Identificación da 

perpendicularidade de dous 

vectores. 

-  Cálculo do vector e proxección 

dun vector sobre a dirección 

doutro. 

Produto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Obtención dun vector 

perpendicular a outros dous. 

-  Cálculo da área do 

paralelogramo determinado por 

dous vectores. 

Produto mixto de tres vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

independencia lineal, así 

como o de base. 

  1.2.  Domina o produto escalar de 

dous vectores, o seu 

significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as súas 

propiedades, e aplícao á 

resolución de problemas 

xeométricos (módulo dun 

vector, ángulo de dous 

vectores, vector proxección 

dun vector sobre outro e 

perpendicularidade de 

vectores). 

  1.3.  Domina o produto vectorial de 

dous vectores, o seu 

significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as súas 

propiedades, e aplícao á 

resolución de problemas 

xeométricos (vector 

perpendicular a outros dous, 

área do paralelogramo 

determinado por dous 

vectores). 

  1.4.  Domina o produto mixto de 

tres vectores, o seu 

significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as súas 

propiedades, e aplícao á 

resolución de problemas 

xeométricos (volume do 

paralelepípedo determinado 

por tres vectores, decisión de 

se tres vectores son 

linealmente independentes). 



-  Cálculo do volume dun 

paralelepípedo determinado por 

tres vectores. 

-  Identificación de se tres vectores 

son linealmente independentes 

mediante o produto mixto. 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos. 

-  Describe con precisión definicións e 

relacións matemáticas entre vectores. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Explica de xeito coherente e 

argumentado o proceso de resolución 

dun exercicio formulado. 

Competencia dixital 

Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

-  Utiliza fontes seleccionadas de xeito 

propio para enriquecer as 

aprendizaxes. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Presenta os traballos escritos con orde 

e limpeza, mostrando gusto polo 

traballo ben feito. 

Competencias sociais e cívicas 

Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

-  Respecta as normas establecidas no 

funcionamento da materia e da clase 

por iniciativa persoal. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

-  Pide axuda despois de intentar resolver 

as dificultades na tarefa cos seus 

propios medios (consultando diversas 

fontes, revisando exercicios anteriores 

ou similares, revisando exercicios 

resoltos...). 
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Competencia para aprender a 

aprender 

Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

-  Vence con recursos persoais as 

resistencias cara ao contido pola súa 

abstracción ou dificultade e mostra un 

talante receptivo cara á aprendizaxe. 

 

 

 

 

2.-PUNTOS, RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

Descrición da unidade 

Nesta unidade trátanse, exclusivamente, problemas afíns: incidencia, corte e paralelismo. 

Neste contexto, dise que unha figura incide noutra cando está contida nela (de aí a palabra coincidencia 

—co-incidencia—, cando cada unha está contida na outra, é dicir, son a mesma figura). Os problemas de 

incidencia aluden, pois, a se un punto pertence a unha recta ou a un plano, ou se unha recta está contida 

nun plano... Non obstante, a expresión máis usual da palabra é a de “cortar formando un ángulo”. Por 

exemplo, un raio de luz incide nunha superficie reflectíndose ou refractándose (ángulo de incidencia, 

ángulo de reflexión ou de refracción). E analogamente, úsase a expresión “unha recta incide nun plano” 

para indicar que o corta. 

Iníciase a unidade construíndo un sistema de referencia do espazo tridimensional a partir dunha base para 

os vectores que, case desde o primeiro momento, se supón ortonormal. 

Formúlanse problemas que poden resolverse co uso directo dos vectores (aliñación de puntos, punto 

medio dun segmento, punto simétrico doutro). 

O groso da unidade está dedicado á obtención das distintas formas das ecuacións de rectas e planos, e á 

súa utilización en problemas afíns. 

Aínda que a perpendicularidade é unha propiedade métrica (non afín), mencionamos que na ecuación 

implícita do plano ax + by + cz + d = 0, o vector (a, b, c) é perpendicular a este (vector normal). Pero este 

feito non se utiliza ata a unidade seguinte, salvo para caracterizar unha propiedade afín, o paralelismo de 

dous planos: dous planos son paralelos cando os seus vectores normais son proporcionais (paralelos). 

  

TEMPORALIZACIÓN :  A 3.ª e a 4.ª semanas de novembro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos. Resolver problemas 

afíns: inclusión, paralelismo, posicións relativas, etcétera. 



CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Sistema de referencia no espazo 

-  Coordenadas dun punto. 

-  Representación de puntos nun 

sistema de referencia 

ortonormal. 

Aplicación dos vectores a 

problemas xeométricos 

-  Punto que divide a un segmento 

nunha razón dada. 

-  Simétrico dun punto respecto a 

outro. 

-  Comprobación de se tres ou 

máis puntos están aliñados. 

Ecuacións dunha recta 

-  Ecuacións vectorial, 

paramétricas, continua e 

implícita da recta. 

-  Estudo das posicións relativas 

de dúas rectas. 

Ecuacións dun plano 

  1.  Utilizar un sistema de 

referencia ortonormal no 

espazo e, nel, resolver 

problemas xeométricos 

facendo uso dos vectores 

cando conveña. 

  1.1.  Representa puntos de 

coordenadas sinxelas nun 

sistema de referencia 

ortonormal. 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Utiliza os vectores para 

resolver algúns problemas 

xeométricos: puntos de 

división dun segmento en 

partes iguais, 

comprobación de puntos 

aliñados, simétrico dun 

punto respecto a outro... 

  2.  Dominar as distintas formas 

de ecuacións de rectas e 

de planos, e utilizalas para 

resolver problemas afíns: 

pertenza de puntos a 

rectas ou a planos, 

posicións relativas de dúas 

rectas, de recta e plano, de 

dous planos... 

  2.1.  Resolve problemas afíns 

entre rectas (pertenza de 

puntos, paralelismo, 

posicións relativas) 

utilizando calquera das 

expresións (paramétricas, 

implícita, continua...). CCL, 

CMCT 
  2.2. Resolve problemas afíns 

entre planos (pertenza de 

puntos, paralelismo...) 

utilizando calquera das 

súas expresións (implícita 

ou paramétricas). 
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-  Ecuacións vectorial, 

paramétricas e implícita dun 

plano. Vector normal. 

-  Estudo da posición relativa de 

dous ou máis planos. 

-  Estudo da posición relativa dun 

plano e unha recta. 

  2.3.  Resolve problemas afíns 

entre rectas e planos. 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, 

xeográfico...). 

-  Infire da experiencia e a observación de 

exercicios básicos, regras ou 

estratexias para resolver exercicios de 

maior complexidade. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Expresa con corrección lingüística e 

precisión os pasos de resolución dun 

exercicio. 

Competencia dixital 

Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Utiliza recursos dixitais para traballar e 

afondar nas tres dimensións do 

espazo. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida as representacións gráficas 

necesarias para comprender os 

problemas en canto a claridade e 

presentación. 

Competencias sociais e cívicas 

Desenvolver a capacidade de 

diálogo cos demais en situacións 

de convivencia e traballo, e para a 

resolución de conflitos. 

-  Mostra actitude dialogante ante 

conflitos producidos por ideas opostas 

no modo de resolver un exercicio. 



Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias. 

-  Pon en xogo durante os procesos de 

aprendizaxe as súas fortalezas e 

recursos persoais, e regula aqueles 

aspectos persoais que poden 

entorpecer a súa aprendizaxe. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Identificar potencialidades 

persoais como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas. 

-  Utiliza as súas fortalezas persoais na 

aprendizaxe para comprender e 

visualizar os exercicios de de obxectos 

matemáticos no espazo. 

  

3.- PROBLEMAS MÉTRICOS 

Descrición da unidade 

Na segunda páxina da unidade calcúlanse distancias (entre dous puntos, dun punto a unha recta e dun 

punto a un plano) mediante procedementos sinxelos, utilizando o que o estudante aprendeu na unidade 

anterior. Unha vez máis utilízanse estas páxinas para mostrarlles aos estudantes que, co que xa saben, 

poden facer moitas cousas; e ademais pídeselles que as fagan. Cremos que é unha boa forma de iniciarse 

nun tema no que se verán novas e máis sofisticadas técnicas para abordar os problemas métricos. 

O cálculo de ángulos é sinxelo: abonda que o estudante recoñeza o vector que determina a orientación de 

cada figura (recta ® vector director, plano ® vector normal), utilice o sentido común e aplique a expresión 

do coseno do ángulo de dous vectores. 

A distancia dun punto a un plano pode acharse razoadamente (obtención da recta r que pasa por P e é 

perpendicular a  p,  intersección de  r  e  p,  etc), e é desexable que o estudante a calcule así nalgún caso. 

Pero é imprescindible que memorice a fórmula e acabe aplicándoa automaticamente (debe facérselle ver 

a similitude desta fórmula coa da distancia dun punto a unha recta no plano). 

A distancia dun punto a unha recta e a de dúas rectas que se cruzan veranse de tres formas distintas: 

a) Paso a paso, apoiándose noutras figuras intermedias. 

b) Recorrendo ao produto vectorial ou ao produto mixto. 

c)  Creando un vector xenérico (do punto á recta, ou que una as dúas rectas) e obrigando a que sexa 

perpendicular á recta ou ás rectas. 

 Este terceiro método é moi instrutivo. 

Os posibles problemas métricos son moitos e moi variados. Por iso nesta unidade a oferta de exercicios e 

problemas resoltos e propostos será especialmente extensa. 

  

TEMPORALIZACIÓN:  1.ª e 2.ª semanas de decembro. 
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OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e 

as ecuacións de rectas e planos para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, 

distancias, áreas, volumes... 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Ángulos entre rectas e 

planos 

-  Vector dirección dunha recta 

e vector normal a un plano. 

-  Obtención do ángulo entre 

dúas rectas, entre dous 

planos ou entre recta e plano. 

Distancia entre  

puntos, rectas  

e planos 

-  Cálculo da distancia entre 

dous puntos. 

-  Cálculo da distancia dun 

punto a unha recta por 

diversos procedementos. 

-  Distancia dun punto a un 

plano mediante a fórmula. 

-  Cálculo da distancia entre 

dúas rectas por diversos 

procedementos. 

  1.  Obter o ángulo que forman 

dúas rectas, unha recta e un 

plano ou dous planos. 

  1.1.  Calcula os ángulos entre 

rectas e planos. Obtén 

unha recta ou un plano 

coñecendo, como un dos 

datos, o ángulo que forma 

con outra figura (recta ou 

plano). 

CMCT, 

CCL 

  2.  Achar a distancia entre dous 

puntos, dun punto a unha 

recta, dun punto a un plano 

ou entre dúas rectas que se 

cruzan. 

  2.1.  Acha a distancia entre dous 

puntos ou dun punto a un 

plano. 

CMCT, 

CSIEE 

  2.2.  Acha a distancia dun punto 

a unha recta mediante o 

plano perpendicular á recta 

que pasa polo punto, ou 

ben facendo uso do 

produto vectorial. 

  2.3.  Acha a distancia entre dúas 

rectas que se cruzan, 

xustificando o proceso 

seguido. 

  3.  Achar áreas e volumes 

utilizando o produto vectorial 

ou o produto mixto de 

vectores. 

  3.1.  Acha a área dun 

paralelogramo ou dun 

triángulo. 
CMCT, 

CAA   3.2.  Acha o volume dun 

paralelepípedo ou dun 

tetraedro. 



Área dun triángulo 

 e volume dun tetraedro 

-  Cálculo da área dun 

paralelogramo e dun 

triángulo. 

-  Cálculo do volume dun 

paralelepípedo e dun 

tetraedro. 

Lugares xeométricos no 

espazo 

-  Plano mediador dun 

segmento. 

-  Plano bisector dun ángulo 

diedro. 

-  Algunhas cuádricas (esfera, 

elipsoide, hiperboloide, 

paraboloide) como lugares 

xeométricos. 

-  Obtención do centro e do raio 

dunha esfera dada mediante 

a súa ecuación. 

  4.  Resolver problemas métricos 

variados. 

  4.1.  Acha o simétrico dun punto 

respecto dunha recta ou 

dun plano. 

CMCT, 

CCEC 

  4.2.  Resolve problemas 

xeométricos nos que 

interveñan 

perpendicularidades, 

distancias, ángulos, 

incidencia, paralelismo... 

  5.  Obter analiticamente lugares 

xeométricos. 

  5.1.  Obtén a expresión analítica 

dun lugar xeométrico 

espacial definido por 

algunha propiedade, e 

identifica a figura de que se 

trata. 

CMCT, 

CSIEE 

  5.2.  Escribe a ecuación dunha 

esfera a partir do seu 

centro e o seu raio, e 

recoñece o centro e o raio 

dunha esfera dada pola 

súa ecuación. 

  5.3.  Relaciona a ecuación dun 

elipsoide, hiperboloide ou 

paraboloide coa súa 

representación gráfica. 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Define con exactitude matemática os 

conceptos xeométricos e noméaos de 

xeito preciso. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Respectar as normas de 

comunicación en calquera 

-  Realiza escoita activa nos momentos de 

explicación ou discusión sobre o 
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contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

método de resolución dun exercicio ou 

problema. 

Competencia dixital 

Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Busca recursos dixitais por iniciativa 

propia para representar con maior 

facilidade os obxectos xeométricos. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Mostra interese por coñecer a orixe 

histórica da xeometría e a súa 

evolución. 

Competencias sociais e cívicas 

Involucrarse ou promover accións 

cun fin social. 

-  Promove ou acompaña iniciativas para 

mellorar as aprendizaxes sobre o 

contido, tendo en conta toda a clase, e 

propón melloras na temporalización ou 

nos recursos utilizados. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Encontrar posibilidades no 

contorno que outros non aprecian. 

-  Encontra, para a resolución dos 

exercicios, posibilidades novidosas e 

orixinais. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Aplicar estratexias para a mellora 

do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-  Desenvolve estratexias persoais para 

relacionar os contidos previos sobre o 

tema cos novos contidos.  

  

  

  Bloque 4. Análise   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 i  B3.1. Límite dunha 

función nun punto e no 

infinito. Continuidade 

dunha función. Tipos de 

descontinuidade. 

Teorema de Bolzano. 

 B3.1. Estudar a 

continuidade dunha 

función nun punto ou nun 

intervalo, aplicando os 

resultados que se 

derivan diso. 

MA2B3.1.1. Coñece as 

propiedades das funcións 

continuas e representa a 

función nun ámbito dos 

puntos de 

descontinuidade. 

 CMCCT 



  Bloque 4. Análise   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 B3.2. Función derivada. 

Teoremas de Rolle e do 

valor medio. A regra de 

L'Hôpital. Aplicación ao 

cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da 

derivada: problemas de 

optimización. 

 MA2B3.1.2. Aplica os 

conceptos de límite e de 

derivada á resolución de 

problemas, así como os 

teoremas relacionados. 

 CMCCT 

 i  B3.2. Función derivada. 

Teoremas de Rolle e do 

valor medio. Regra de 

L'Hôpital. Aplicación ao 

cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da 

derivada: problemas de 

optimización. 

 B3.2. Aplicar o concepto 

de derivada dunha 

función nun punto, a súa 

interpretación 

xeométrica e o cálculo de 

derivadas ao estudo de 

fenómenos naturais, 

sociais ou tecnolóxicos, 

e á resolución de 

problemas xeométricos, 

de cálculo de límites e de 

optimización. 

 MA2B3.2.1. Aplica a 

regra de L'Hôpital para 

resolver indeterminacións 

no cálculo de límites. 

 CMCCT 

 MA2B3.2.2. Formula 

problemas de 

optimización 

relacionados coa 

xeometría ou coas 

ciencias experimentais e 

sociais, resólveos e 

interpreta o resultado 

obtido dentro do contexto. 

 CMCCT 

 i  B3.4. Primitiva dunha 

función. Integral 

indefinida. Propiedades. 

Técnicas elementais para 

o cálculo de primitivas 

(integrais inmediatas e 

case inmediatas, 

racionais, por partes e por 

cambios de variable 

sinxelos). 

 B3.3. Calcular integrais 

de funcións sinxelas 

aplicando as técnicas 

básicas para o cálculo de 

primitivas. 

 MA2B3.3.1. Aplica os 

métodos básicos para o 

cálculo de primitivas de 

funcións. 

 CMCCT 
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  Bloque 4. Análise   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 g 

 i 

 B3.5. Integral definida. 

Teoremas do valor medio 

e fundamental do cálculo 

integral. Regra de Barrow. 

Aplicación ao cálculo de 

áreas de rexións planas. 

B3.4. Aplicar o cálculo de 

integrais definidas na 

medida de áreas de 

rexións planas limitadas 

por rectas e curvas 

sinxelas que sexan 

doadamente 

representables e, en 

xeral, á resolución de 

problemas. 

 MA2B3.4.1. Calcula a 

área de recintos limitados 

por rectas e curvas 

sinxelas ou por dúas 

curvas. 

 CMCCT 

 MA2B3.4.2. Utiliza os 

medios tecnolóxicos 

axeitados para 

representar e resolver 

problemas de áreas de 

recintos limitados por 

funcións coñecidas. 

 CMCCT 

  

1.  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

Descrición da unidade 

En primeiro curso, alumnos e alumnas estudaron os elementos básicos de límites e continuidade de 

funcións. Neste curso afiánzanse os coñecementos anteriores e afóndase en varias liñas: 

-  Máis rigor nos conceptos. 

-  Máis amplitude nas técnicas para calcular límites de funcións. 

-  Maior alcance na idea de continuidade, coa inclusión de varios teoremas (Bolzano, Weierstrass) sobre 

funcións continuas nun intervalo. 

A pesar de que se cadra non se deba pretender aínda que estes estudantes dominen a nomenclatura e a 

precisión de conceptos que levan consigo as definicións rigorosas de límites (dado un ε podemos encontrar 

un δ que...), si é razoable que empecen a familiarizarse con elas. Por iso, estas definicións realizaranse 

en tres niveis: visión gráfica, descrición intuitiva e enunciado rigoroso. O profesorado decidirá, en cada 

caso, o alcance que desexa (ou pode permitirse) dar aos seus estudantes. 

O cálculo de límites sistematízase cunha serie de resultados previos: operacións con límites finitos, 

comparación de infinitos (infinitos da mesma orde, infinitos de orde superior a outro), operacións con límites 

infinitos e tipos de indeterminacións. 

Todos estes resultados poden ser moi intuitivos e así procurarase mostralos. 



Con estes resultados, ademais da mellora no cálculo de límites indeterminados, débese conseguir que o 

estudante vexa de forma case inmediata eses límites nos que é suficiente apreciar resultados obvios entre 

límites finitos ou infinitos. Por exemplo: 

As técnicas para o cálculo de límites complétanse coa regra de L'Hôpital. 

TEMPORALIZACIÓN :  2.ª e a 3.ª semanas de xaneiro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

  1.  Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con 

novas técnicas. 

  2.  Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se 

derivan. 

  

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Límite dunha función 

-  Límite dunha función. 

Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a 

outro. 

-  Operacións con expresións 

infinitas. 

Cálculo de límites 

  1.  Dominar o concepto de 

límite nas súas 

distintas versións, 

coñecendo a súa 

interpretación gráfica e 

o seu enunciado 

preciso. 

  1.1.  A partir dunha expresión   

 represéntaa graficamente e 

describe correctamente a 

propiedade que o caracteriza . 
CCL, 

CMCT 

  2.  Calcular límites de todo 

tipo. 

  2.1.  Calcula límites inmediatos que 

só requiran coñecer os 

resultados operativos e 

comparar infinitos. 

CMCT, 

CAA 
  2.2.  Calcula límites de cocientes ou 

de diferenzas. 

  2.3.  Calcula límites de potencias. 

  2.4.  Calcula límites de cocientes. 
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-  Cálculo de límites inmediatos 

(operacións con límites finitos 

evidentes ou comparación de 

infinitos de distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións 

indeterminadas. 

-  Cociente de polinomios ou 

doutras expresións infinitas. 

-  Diferenza de expresións 

infinitas. 

-  Potencia. Número e. 

-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias. 

Regra de L'Hôpital 

-  Cálculo de límites mediante a 

regra de L'Hôpital. 

Continuidade. 

Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Tipos 

de descontinuidade. 

Continuidade nun intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, Darboux 

e Weierstrass. 

-  Aplicación do teorema de 

Bolzano para detectar a 

existencia de raíces e para 

separalas. 

  2.5.  Calcula límites infinitos de 

potencias. 

  3.  Coñecer o concepto de 

continuidade nun punto 

e os distintos tipos de 

descontinuidades. 

  3.1.  Recoñece se unha función é 

continua nun punto ou o tipo de 

descontinuidade que presenta 

nel. 

CMCT, 

CSIEE 

  3.2.  Determina o valor dun parámetro 

(ou dous parámetros) para que 

unha función definida “a 

anacos” sexa continua no 

“punto (ou puntos) de 

empalme”. 

  4.  Coñecer a regra de 

L'Hôpital e aplicala ao 

cálculo de límites. 

  4.1.  Calcula límites aplicando a regra 

de L'Hôpital. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Coñecer o teorema de 

Bolzano e aplicalo para 

probar a existencia de 

raíces dunha función. 

  5.1.  Enuncia o teorema de Bolzano 

nun caso concreto e aplícao á 

separación de raíces dunha 

función. 

CCL, 

CMCT, 

CSIEE 



  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Resolver problemas 

seleccionando os datos e as 

estratexias apropiadas. 

-  Aplica con rigor as estratexias 

traballadas na aula para resolver os 

exercicios formulados, e selecciona a 

máis adecuada en cada momento con 

criterios claros. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Entende as indicacións e as 

explicacións orais, dá conta delas e 

aplícaas cando corresponde. 

Competencia dixital 

Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Investiga cales son as súas fontes de 

información e establece criterios 

propios para dirimir a súa fiabilidade. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a presentación dos exercicios en 

canto a limpeza e claridade, o que 

facilita a comprensión dos contidos 

traballados. 

Competencias sociais e cívicas 

Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

-  Identifica as achegas de diversas 

culturas e autores no desenvolvemento 

da disciplina de análise matemática. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

-  Identifica as achegas que supoñen os 

problemas guiados do tema para a súa 

aprendizaxe. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Identificar potencialidades 

persoais como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

-  Desenvolve e aplica estratexias para 

focalizar a atención na resolución de 

exercicios, o que leva consigo menor 

número de erros no desenvolvemento 

destes. 



Programación Matemáticas 2019-2020 

323 

2.-  DERIVADAS 

Descrición da unidade 

A unidade comeza asentando os conceptos básicos: 

-  No primeiro apartado trátase a definición de derivada mediante o límite do cociente incremental, 

defínense as derivadas laterais e relaciónase derivabilidade con continuidade. 

-  No segundo apartado defínense función derivada e derivadas sucesivas. A nomenclatura Df para 

referirnos á derivada de f é útil cando a función vén dada pola súa expresión analítica. O apóstrofo (') 

serve para modificar o nome (f' é outra función que “se deriva”, que provén de f) e non é razoable utilizalo 

como operador. É dicir, non é formalmente correcto poñer  

(3x2 – 5x + 1)' cando se desexa derivar esa expresión; debe poñerse D(3x2 – 5x +1). 

-  Despois, a unidade continúa con todo o relativo ás técnicas de derivación. A proposta seguida para a 

aprendizaxe destas é o seguinte: 

–   Posto que o estudante xa se iniciou niso o curso anterior, comezamos agora refrescándolle as regras 

coñecidas e ampliándollas con outras novas, recordándolle como se usan e propoñéndolle que as 

exercite resolvendo un bo número de exercicios. 

–   Apréndense algunhas técnicas especiais: como calcular a derivada dunha función coñecendo a da 

súa recíproca, como se derivan as funcións implícitas e, finalmente, a “derivación logarítmica”. 

–   Por último, demóstranse todas as regras de derivación. 

A unidade remata co estudo da diferencial dunha función. Este concepto e a nomenclatura a el asociada 

vai resultar moi útil no manexo das integrais. 

  

TEMPORALIZACIÓN :  4.ª semana de xaneiro e a 1.ª semana de febreiro. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das 

funcións. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Derivada dunha función nun 

punto 

  1.  Dominar os conceptos 

asociados á derivada 

dunha función: derivada 

  1.1.  Asocia a gráfica dunha 

función á da súa función 

derivada. 

CCL, 

CMCT, 



-  Taxa de variación media. 

-  Derivada dunha función nun 

punto. Interpretación. Derivadas 

laterais. 

-  Obtención da derivada dunha 

función nun punto a partir da 

definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica 

aproximada da función derivada 

doutra dada pola súa gráfica. 

-  Estudo da derivabilidade dunha 

función nun punto estudando as 

derivadas laterais. 

Regras de derivación 

-  Regras de derivación das 

funcións elementais e dos 

resultados operativos. 

-  Derivada da función inversa 

doutra. 

-  Derivada dunha función 

implícita. 

-  Derivación logarítmica. 

Diferencial dunha función 

-  Concepto de diferencial dunha 

función. 

-  Aplicacións. 

nun punto, derivadas 

laterais, función derivada... 

  1.2.  Acha a derivada dunha 

función nun punto a partir 

da definición. 

CAA, 

CD 

  1.3.  Estuda a derivabilidade 

dunha función definida “a 

anacos”, recorrendo ás 

derivadas laterais no 

“punto de empalme”. 

  2.  Coñecer as regras de 

derivación e utilizalas para 

achar a función derivada 

doutra. 

  2.1.  Acha as derivadas de 

funcións non triviais. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSIEE, 

CD 

  2.2.  Utiliza a derivación 

logarítmica para achar a 

derivada dunha función 

que o requira. 

  2.3.  Acha a derivada dunha 

función coñecendo a da 

súa inversa. 

  2.4. Acha a derivada dunha 

función implícita. 
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COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Utiliza con precisión e corrección a 

nomenclatura matemática do tema. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Respectar as normas de 

comunicación en calquera 

contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Respecta as normas de comunicación 

nas interaccións coas súas 

compañeiras e compañeiros na aula. 

Competencia dixital 
Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Utiliza os recursos dixitais para adestrar 

e afianzar o cálculo de derivadas. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a orde nos seus exercicios. 

Competencias sociais e cívicas 

Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e respecto 

aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

-  Axuda aos seus compañeiros e 

compañeiras a resolver as súas 

dificultades. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Acepta a aprendizaxe como un reto e é 

constante no seu esforzo. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de 

aprendizaxe. 

-  Elabora e aplica estratexias de creación 

propia para deducir e lembrar as 

fórmulas das funcións derivadas. 

  

3.-  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

Descrición da unidade 

As primeiras aplicacións da derivada que se ven nesta unidade son sinxelas e xa coñecidas polos 

estudantes. Neste curso revísanse, complétanse e fundaméntanse con certo rigor: 

-  Recta tanxente a unha curva nun punto. Recta tanxente desde un punto exterior. Amplíase ao caso de 

funcións implícitas. 



-  Intervalos de crecemento e decrecemento. Para probar que f ' (x0) > 0 Þ f é crecente en x0, hai que 

recorrer ao teorema do valor medio e, polo tanto, déixase para o final da unidade. Outro tanto acontece 

cos puntos en que a curva é decrecente. 

-  Máximos e mínimos relativos. Unha vez identificados os puntos de derivada nula, recórrese ao signo de 

f ' en puntos moi próximos (á esquerda e á dereita de cada un deles) para descubrir o tipo de punto 

singular de que se trata. 

Ademais, estúdase a información que se pode obter da segunda derivada: concavidade, convexidade e 

puntos de inflexión. As dúas páxinas que tratan estas cuestións dedícanse a visualizar as cadeas de 

implicacións seguintes: 

f  cóncava en  a  Þ  f' crecente en a  Þ  f'' (a) > 0 

f  convexa en  a  Þ  f' decrecente en a  Þ  f'' (a) < 0 

Tamén se traballa nesta unidade a optimización de funcións. Ao estudante debe quedarlle moi claro que 

unha función definida nun intervalo (e éo a maioría das funcións que se pretenden optimizar) pode alcanzar 

o máximo, o mínimo ou ambos os dous nos extremos deste. 

Non adoita ser necesario recorrer á segunda derivada para descubrir se certo punto singular é máximo ou 

mínimo. Consideracións do tipo: “A función é derivable. A súa derivada só se anula en c e f(c) é maior que 

o valor de f nos extremos do intervalo. Polo tanto, f(c) é máximo”, son absolutamente suficientes para 

caracterizar máximos ou mínimos. 

Os teoremas de Rolle e do valor medio son de grande importancia, sobre todo para poder demostrar algúns 

resultados que relacionan o comportamento da primeira ou da segunda derivada coa forma da curva. 

Finalmente, a unidade remata coa xustificación da regra de L'Hôpital. As consideracións iniciais do 

apartado correspondente van encamiñadas a que o estudante entenda intuitivamente por que cando a 

relación entre as pendentes das dúas curvas tende a certo valor, entón o cociente das súas ordenadas 

tende ao mesmo valor. 

 TEMPORALIZACIÓN :  2.ª e a 3.ª semanas de febreiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Matemáticas 2019-2020 

327 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

  1.  Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento, 

concavidade...) e para optimizar funcións. 

  2.  Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas.CONTIDOS 

DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DCOMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Aplicacións da primeira derivada 

-  Obtención da tanxente a unha curva 

nun dos seus puntos. 

-  Identificación de puntos ou 

intervalos nos que a función é 

crecente ou decrecente. 

-  Obtención de máximos e mínimos 

relativos. 

-  Resolución de problemas de 

optimización. 

Aplicacións da segunda derivada 

-  Identificación de puntos ou 

intervalos nos que a función é 

cóncava ou convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

  1.  Achar a ecuación da 

recta tanxente a unha 

curva nun dos seus 

puntos. 

  1.1.  Dada unha función, 

explícita ou implícita, acha 

a ecuación da recta 

tanxente nun dos seus 

puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Coñecer as propiedades 

que permiten estudar 

crecementos, 

decrecementos, 

máximos e mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., e 

sabelas aplicar en 

casos concretos. 

  2.1.  Dada unha función, sabe 

decidir se é crecente ou 

decrecente, cóncava ou 

convexa, obtén os seus 

máximos e mínimos 

relativos e os seus puntos 

de inflexión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Dominar as estratexias 

necesarias para 

optimizar unha función. 

  3.1.  Dada unha función, 

mediante a súa expresión 

analítica ou mediante un 

enunciado, encontra en 

que caso presenta un 

máximo ou un mínimo. 

CCL, 

CMCT, 

CSIEE, 

CD 



Teoremas de Rolle e do valor medio 

-  Constatación de se unha función 

cumpre ou non as hipóteses do 

teorema do valor medio ou do 

teorema de Rolle e obtención do 

punto onde cumpre (se é o caso) a 

tese. 

-  Aplicación do teorema do valor 

medio á demostración de diversas 

propiedades. 

Teorema de Cauchy e regra de 

L'Hôpital 

-  O teorema de Cauchy como 

xeneralización do teorema do valor 

medio. 

-  Enfoque teórico da regra de 

L'Hôpital e a súa xustificación a 

partir do teorema de Cauchy. 

  4.  Coñecer os teoremas de 

Rolle e do valor medio, 

e aplicalos a casos 

concretos. 

  4.1.  Aplica o teorema de Rolle 

ou o do valor medio a 

funcións concretas, 

probando se cumpre ou 

non as hipóteses e 

descubrindo, se é o caso, 

onde se cumpre a tese. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, 

xeográfico...). 

-  Enuncia a hipótese do problema e 

verifica a través do teorema de Rolle. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Realiza gráficos e debuxos exactos 

tendo en conta o enunciado do 

problema. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Válese de recursos dixitais, facilitados 

ou buscados, para afondar nas 

aplicacións da derivada ao estudo 

dunha función. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e as manifestacións de 

creatividade, e gusto pola estética 

no ámbito cotián. 

-  Aprecia e goza coa estética que 

presenta a resolución de problemas 

desde unha argumentación lóxica, e o 

expón de xeito ordenada. 

Competencias sociais e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Acepta de bo grado outras opinións ou 

ideas sobre os problemas que está 

realizando. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

ter confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

-  Mostra entusiasmo por resolver 

problemas complexos e transmite o 

seu entusiasmo ás súas compañeiras e 

compañeiros. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

-  Realiza autoavaliacións realistas de 

xeito crítico e construtivo. 

  



4.- REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

Descrición da unidade 

En unidades anteriores, e tamén durante o curso pasado, aprendéronse unha serie de ferramentas para 

construír curvas. Nesta unidade retómanse, sistematízanse e danse pautas para a súa utilización racional. 

Na segunda páxina da unidade propóñense exercicios para reforzar a asociación entre a forma dunha 

curva e a descrición dos seus elementos (asíntotas e outras ramas infinitas, puntos singulares, puntos de 

inflexión, cortes cos eixes...) mediante límites e valores da función, da súa derivada e da súa segunda 

derivada. Este tipo de exercicios é moi útil porque o estudante afianza o coñecemento do papel que xoga 

cada unha destas técnicas analíticas na representación de gráficas. Así, cando deban utilizalas con este 

fin, terán moi claro que buscan en cada momento e que conseguen con cada resultado. 

A resolución deste tipo de exercicios pódese prolongar do seguinte modo: cada estudante inventa unha 

gráfica e debúxaa. Descríbea mediante límites e valores de f e f'. Intercambia descricións cun compañeiro 

e esmérase en debuxar a que se lle deu descrita. Despois xúntanse e comparan cada gráfica. Se coinciden, 

ben. Se non coinciden, onde está o erro, na descrición ou na interpretación? É esta unha interesante forma 

de autocorrixirse. Na maior parte dos casos non adoita ser necesaria a arbitraxe do profesor ou profesora. 

No primeiro apartado formúlase como representar unha función que vén dada pola súa expresión analítica. 

Os trazos da curva vanse perfilando “facéndolle preguntas” á función. Para iso posúese unha serie de 

ferramentas cuxo coñecemento é como o panel no que o artesán sitúa todos os seus instrumentos: ten 

moi claro cales son e para que serve cada un, pero rara vez terá que botar man de todos eles (para cada 

tarefa requirirá, só, algunhas ferramentas). Do mesmo xeito, as alumnas e os alumnos deben acostumarse 

a reflexionarse antes de empezar a súa tarefa (a representación dunha curva concreta) preguntándose 

cales son as súas características e, polo tanto, que instrumentos deben utilizar e en que orde. Coa práctica 

irán adquirindo “oficio”. 

Un adestramento especial nalgúns tipos de funcións (polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, 

exponenciais...) iraos familiarizando coas peculiaridades de cada unha delas. En moitos casos (funcións 

con radicais, por exemplo) o máis complicado é identificar as asíntotas oblicuas. 

TEMPORALIZACIÓN :  4.ª semana de febreiro e 1.ª semana de marzo 

. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na 

representación de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, 

trigonométricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas... 
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CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Ferramentas básicas para a 

construción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, 

periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas e 

ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de 

inflexión, cortes cos eixes... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións 

polinómicas. 

-  Representación de funcións 

racionais. 

-  Representación de funcións 

cualesquiera. 

  1.  Coñecer o papel que 

desempeñan as 

ferramentas básicas da 

análise (límites, 

derivadas...) na 

representación de funcións 

e dominar a representación 

sistemática de funcións 

polinómicas, racionais, 

trigonométricas, con 

radicais, exponenciais, 

logarítmicas... 

  1.1.  Representa funcións 

polinómicas. 

CCL, 

CAA, 

CCEC, 

CD, 

CMCT 

  1.2.  Representa funcións 

racionais. 

  1.3.  Representa funcións 

trigonométricas. 

  1.4.  Representa funcións 

exponenciais. 

  1.5.  Representa funcións nas 

que interveña o valor 

absoluto. 

  1.6.  Representa outros tipos de 

funcións. 

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Comprender e interpretar a 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Describe as características dunha 

función representada e aplica este 

coñecemento no proceso inverso, 

dando razón matemática da 

representación realizada. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Expresa con corrección lingüística e 

claridade cada paso realizado no 

estudo dunha función para a súa 

representación. 

Competencia dixital 
Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

-  Utiliza as correccións das 

autoavaliacións e os exercicios en 



formato dixital para realizar unha 

verdadeira avaliación, non copia os 

resultados. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

-  Aprecia a evolución das matemáticas 

para representar funcións e o impacto 

que iso tivo no desenvolvemento 

doutras disciplinas. 

Competencias sociais e cívicas 
Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Realiza os traballos por sentido de 

responsabilidade e non por obriga. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

-  Identifica con antelación as 

necesidades de recursos e apoios para 

realizar os exercicios propostos. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

-  Pide axuda ás súas compañeiras e 

compañeiros despois de intentar 

resolver as dificultades de xeito 

autónomo e non o conseguir. 

  

5.-  CÁLCULO DE PRIMITIVAS 

Descrición da unidade 

O cálculo de primitivas sinxelas como proceso inverso ao da derivación é doado, pero require por parte de 

alumnos e alumnas atención e práctica. 

A notación diferencial permite tratar adecuadamente e con sentido algúns procedementos básicos para a 

integración, como son o cambio de variable e a integración por partes. Con ela pódese manexar de xeito 

perfectamente xustificado a notación habitual das integrais. 

  

TEMPORALIZACIÓN :  2.ª e a 3.ª semanas de marzo. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais e utilizar os métodos 

de substitución e “por partes”, así como o método de integración de funcións racionais, para obter primitivas 

doutras funcións. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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Primitiva dunha función 

-  Obtención de primitivas de 

funcións elementais. 

-  Simplificación de expresións 

para facilitar a súa integración: 

 

–   Expresión dun radical como 

produto dun número por unha 

potencia de x. 

–   Simplificacións 

trigonométricas. 

Cambio de variables baixo o 

signo integral 

-  Obtención de primitivas 

mediante cambio de variables: 

integración por substitución. 

Integración “por partes” 

-  Cálculo de integrais “por partes”. 

Descomposición dunha función 

racional 

-  Cálculo da integral dunha función 

racional descompoñéndoa en 

fraccións elementais. 

  1.  Coñecer o concepto de 

primitiva dunha función e 

obter primitivas das 

funcións elementais. 

  1.1.  Acha a primitiva dunha 

función elemental ou 

dunha función que, 

mediante simplificacións 

adecuadas, se transforma 

en elemental desde a 

óptica da integración. 

CMCT, 

CAA 

  2.  Dominar os métodos 

básicos para a obtención 

de primitivas de funcións: 

substitución, “por partes”, 

integración de funcións 

racionais. 

  2.1.  Acha a primitiva dunha 

función utilizando o 

método de substitución. 

CCL, 

CMCT, 

CSIEE 

  2.2.  Acha a primitiva dunha 

función mediante a 

integración “por partes”. 

  2.3.  Acha a primitiva dunha 

función racional cuxo 

denominador non teña 

raíces imaxinarias. 



COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Utiliza a simboloxía matemática da 

unidade con precisión, integrando os 

seus coñecementos previos. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Explica, con precisión e coherencia, os 

pasos realizados na resolución de 

exercicios. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Emprega os recursos dixitais para 

consolidar e afondar nas aprendizaxes 

sobre integración de funcións. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a orde e a estética na realización 

dos exercicios (sitúa os símbolos de 

integración á altura adecuada, escribe 

con claridade...). 

Competencias sociais e cívicas 
Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Respecta e aprecia diversas maneiras 

de abordar os exercicios propostos.  

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Persiste no cálculo de integrais 

vencendo bloqueos e dificultades, e 

non abandona o exercicio sen intentar 

outros camiños para a súa resolución. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

-  Elabora estratexias persoais para a 

resolución de integrais. 

  

6.- A INTEGRAL DEFINIDA 

Descrición da unidade 

Hai multitude de funcións extraídas do mundo real para as cales a área baixo a curva que as representa 

ten unha importante significación práctica. Polo tanto, é interesante saber achar a área baixo a gráfica 

dunha función. 

Para a boa comprensión da integral definida, consideramos imprescindible que o estudante: 

-  Se familiarice coa función área baixo a curva, F(x), e a relacione coa función inicial, f(x). 
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-  Se convenza intuitivamente de que a rapidez de crecemento de F(x) vén dada, precisamente, por f(x). 

-  Chegue, pois, á convicción de que F'(x) = f(x). 

Unha vez adquirida esta intuición, o teorema fundamental do cálculo pódese enunciar e mesmo demostrar. 

A regra de Barrow é unha consecuencia inmediata que, para os estudantes, será un instrumento sinxelo e 

eficaz no cálculo de áreas e as súas correspondentes aplicacións. 

  

TEMPORALIZACIÓN :  2.ª e a 3.ª semanas de abril. 

  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

  1.  Relacionar o cálculo da área baixo a gráfica dunha función coa primitiva desta. 

  2.  A partir do teorema fundamental do cálculo, deseñar procedementos que permitan calcular áreas e 

volumes. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Integral definida 

-  Concepto de integral definida. 

Propiedades. 

-  Expresión da área dunha 

figura plana coñecida 

mediante unha integral. 

Relación da integral coa 

derivada 

-  Teorema fundamental do 

cálculo. 

-  Regra de Barrow. 

  1.  Coñecer o concepto, a 

terminoloxía, as 

propiedades e a 

interpretación xeométrica 

da integral definida. 

  1.1.  Acha a integral dunha 

función, recoñecendo o 

recinto definido entre y = f 

(x), 

           x = a, x= b, achando as súas 

dimensións e calculando a 

súa área mediante 

procedementos xeométricos 

elementais. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Comprender o teorema 

fundamental do cálculo e a 

súa importancia para 

relacionar a área baixo unha 

curva cunha primitiva da 

función correspondente. 

  2.1.  Responde a problemas 

teóricos relacionados co 

teorema fundamental do 

cálculo. 

CMCT, 

CSIEE 



Cálculo de áreas e volumes 

mediante integrais 

-  Cálculo da área entre unha 

curva e o eixe X. 

-  Cálculo da área delimitada 

entre dúas curvas. 

-  Cálculo do volume do corpo 

de revolución que se obtén 

ao xirar un arco de curva 

arredor do eixe X. 

-  Interpretación e cálculo 

dalgunhas integrais 

impropias. 

  3.  Coñecer e aplicar a regra de 

Barrow para o cálculo de 

áreas. 

  3.1.  Calcula a área baixo unha 

curva entre dúas abscisas. 
CCL, 

CMCT, 

CCEC 
  3.2.  Calcula a área entre dúas 

curvas. 

  4.  Coñecer e aplicar a fórmula 

para achar o volume dun 

corpo de revolución. 

  4.1.  Acha o volume do corpo que 

se obtén ao xirar un arco de 

curva arredor do eixe X. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Utilizar o cálculo integral 

para achar áreas ou 

volumes de figuras ou 

corpos coñecidos a partir 

das súas dimensións, ou 

ben para deducir as 

fórmulas correspondentes. 

  5.1.  Acha a área dunha figura 

plana coñecida obtendo a 

expresión analítica da curva 

que a determina e 

integrando entre os límites 

adecuados. Ou ben, deduce 

a fórmula da área mediante 

o mesmo procedemento. 

CCL, 

CMCT, 

CSC   5.2.  Acha o volume dun corpo de 

revolución coñecido obtendo 

a expresión analítica dun 

arco de curva 

y = f (x) cuxa rotación 

arredor do eixe X determina 

o corpo, e calcula. 
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COMPETENCIAS  DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Comprender e interpretar a 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Axúdase das representacións gráficas 

para comprender mellor a teoría e os 

problemas. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Describe e explica con corrección 

lingüística e precisión os pasos que 

realiza para resolver un problema. 

Competencia dixital 

Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Busca recursos dixitais que faciliten a 

representación gráfica dos exercicios. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Identifica as achegas dos diversos 

autores ao desenvolvemento do 

cálculo integral e as súas aplicacións 

noutros contextos. 

Competencias sociais e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Discute as propostas de resolución dun 

problema coas súas compañeiras e 

compañeiros, respectando e 

integrando as ideas alleas. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde 

coñecementos previos dun tema. 

-  Xera opcións diversas e orixinais para a 

resolución dos exercicios. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

-  Móstrase receptivo á realización das 

autoavaliacións propostas e identifica 

as achegas á súa aprendizaxe que 

posibilita a realización desta 

autoavaliación. 

  

  

  



  Bloque 5. Estatística e probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 i  B5.1. Sucesos. 

Operacións con sucesos. 

Asignación de 

probabilidades a sucesos 

mediante a regra de 

Laplace e a partir da súa 

frecuencia relativa. 

Axiomática de 

Kolmogorov. 

B5.2. Aplicación da 

combinatoria ao cálculo 

de probabilidades. 

 B5.3. Experimentos 

simples e compostos. 

Probabilidade 

condicionada. 

Dependencia e 

independencia de 

sucesos. 

 B5.4. Teoremas da 

probabilidade total e de 

Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais e 

verosimilitude dun 

suceso. 

 B5.1. Asignar 

probabilidades a sucesos 

aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos (utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas de 

reconto e a axiomática da 

probabilidade), así como 

a sucesos aleatorios 

condicionados (teorema 

de Bayes), en contextos 

relacionados co mundo 

real. 

 MA2B5.1.1. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos en 

experimentos simples e 

compostos, 

condicionada ou non, 

mediante a regra de 

Laplace, as fórmulas 

derivadas da axiomática 

de Kolmogorov e 

diferentes técnicas de 

reconto. 

 CMCCT 

 MA2B5.1.2. Calcula 

probabilidades a partir 

dos sucesos que 

constitúen unha partición 

do espazo mostral. 

 CMCCT 

 MA2B5.1.3. Calcula a 

probabilidade final dun 

suceso aplicando a 

fórmula de Bayes. 

 CMCCT 
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  Bloque 5. Estatística e probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 g 

 i 

 B5.5. Variables aleatorias 

discretas (distribución de 

probabilidade, media, 

varianza e desviación 

típica) e continuas 

(función de densidade e 

función de distribución). 

 B5.6. Distribución 

binomial. Caracterización 

e identificación do 

modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

 B5.7. Distribución 

normal. Tipificación da 

distribución normal. 

Asignación de 

probabilidades nunha 

distribución normal. 

 B5.8. Cálculo de 

probabilidades mediante 

a aproximación da 

distribución binomial pola 

normal. 

 B5.2. Identificar os 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante as 

distribucións de 

probabilidade binomial e 

normal, calculando os 

seus parámetros e 

determinando a 

probabilidade de 

diferentes sucesos 

asociados. 

 MA2B5.2.1. Identifica 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución binomial, 

obtén os seus 

parámetros e calcula a 

súa media e desviación 

típica. 

 CMCCT 

 MA2B5.2.2. Calcula 

probabilidades 

asociadas a unha 

distribución binomial a 

partir da súa función de 

probabilidade, da táboa 

da distribución ou 

mediante calculadora, 

folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica. 

 CMCCT 

MA2B5.2.3. Coñece as 

características e os 

parámetros da 

distribución normal e 

valora a súa importancia 

no mundo científico. 

 CMCCT 



  Bloque 5. Estatística e probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

 MA2B5.2.4. Calcula 

probabilidades de 

sucesos asociados a 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución normal a 

partir da táboa da 

distribución ou mediante 

calculadora, folla de 

cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica. 

 CMCCT 

 MA2B5.2.5. Calcula 

probabilidades de 

sucesos asociados a 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución binomial a 

partir da súa 

aproximación pola 

normal, valorando se se 

dan as condicións 

necesarias para que 

sexa válida. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 i 

 l 

 B5.9. Identificación das 

fases e tarefas dun estudo 

estatístico. Análise e 

descrición de traballos 

relacionados coa 

estatística e o azar, 

interpretando a 

información e detectando 

erros e manipulacións. 

 B5.3. Utilizar o 

vocabulario axeitado para 

a descrición de situacións 

relacionadas co azar e a 

estatística, analizando un 

conxunto de datos ou 

interpretando de forma 

crítica informacións 

estatísticas presentes 

nos medios de 

comunicación, en 

§MA2B5.3.1. Utiliza un 

vocabulario axeitado 

para describir situacións 

relacionadas co azar e 

elabora análises críticas 

sobre traballos 

relacionados coa 

probabilidade e/ou a 

estatística aparecidos en 

medios de comunicación 

 CCL 

 CMCCT 
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  Bloque 5. Estatística e probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
Competencias clave 

especial os relacionados 

coas ciencias e outros 

ámbitos, detectando 

posibles erros e 

manipulacións tanto na 

presentación dos datos 

como na das conclusións. 

e noutros ámbitos da vida 

cotiá. 

  

1.-  AZAR E PROBABILIDADE 

Descrición da unidade 

Faise unha introducción propoñendo calcular a probabilidade dun suceso (que unha moeda toque raia ao 

caer sobre unha cuadrícula) co fin de que se obteña por dous camiños distintos: 

-  Mediante experimentación (danse datos para que o estudante só realice a experiencia se ten unha 

expresa curiosidade por facelo). 

-  Mediante un cálculo matemático (casos favorables partido por casos posibles). 

Cremos importante que os alumnos e as alumnas deste nivel saiban que a probabilidade real dun suceso 

só se pode descubrir mediante experimentación. A lei de Laplace (ou a xeneralización dela que se realiza 

na resolución deste problema) é só aplicable a casos ideais. Cando a aplicamos a dados, moedas, naipes, 

urnas, estamos supoñendo que son correctos, é dicir, ideais. 

Nos primeiros apartados fundaméntase teoricamente o cálculo de probabilidades: álxebra de sucesos e 

estudo das leis da probabilidade inspiradas nas propiedades das frecuencias relativas. 

A probabilidade condicionada, coa súa aplicación ás táboas de continxencia, sucesos dependentes e 

independentes, a fórmula da probabilidade total e a fórmula de Bayes completan o percorrido teórico desta 

unidade. 

O máis importante desta, cremos, é a resolución de problemas de probabilidade polo método que sexa, 

con tal de que se faga de xeito comprensivo. Hai moitos problemas de probabilidade, de aparencia moi 

complexa, que quedan notablemente simplificados se a experiencia global se considera descomposta 

nunha secuencia de experiencias sinxelas cuxas probabilidades son moi fácil de obter. Para iso, resulta 

moi útil o diagrama en árbore, cuxo uso permite resolver con facilidade problemas que, en principio, 

parecen moi complicados. 



Deste xeito chégase mesmo a resolver razoadamente, de forma intuitiva, os típicos problemas de 

probabilidades “a posteriori” sen coñecer sequera a fórmula de Bayes. Se se segue este proceso, a 

formalización ou non da fórmula correspondente dependerá do desexo de pechar teoricamente a unidade, 

pero non da necesidade da fórmula para resolver os problemas. 

  

TEMPORALIZACIÓN :  4.ª semana de abril e a 1.ª semana de maio. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e 

independencia de sucesos, probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular 

probabilidades. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de 

sucesos complementarios 

incompatibles, unión de sucesos, 

intersección de sucesos... 

-  Propiedades das operacións con 

sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia 

relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos 

grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

  1.  Coñecer e aplicar a 

linguaxe dos sucesos e a 

probabilidade asociada a 

eles, así como as súas 

operacións e propiedades. 

  1.1.  Expresa mediante 

operacións con sucesos 

un enunciado. CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Aplica as leis da 

probabilidade para obter 

a probabilidade dun 

suceso a partir das 

probabilidades doutros. 

  2.  Coñecer os conceptos de 

probabilidade 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidade 

total e probabilidade “a 

posteriori”, e utilizalos 

para calcular 

probabilidades. 

  2.1.  Aplica os conceptos de 

probabilidade 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para achar 

relacións teóricas entre 

eles. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD   2.2.  Calcula probabilidades 

formuladas mediante 

enunciados que poden 

dar lugar a unha táboa 

de continxencia. 
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-  Xustificación das propiedades da 

probabilidade. 

Lei de Laplace 

  2.3.  Calcula probabilidades 

totais ou “a posteriori” 

utilizando un diagrama 

en árbore ou as fórmulas 

correspondentes. 



-  Aplicación da lei de Laplace para o 

cálculo de probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias 

nas que non se pode aplicar a lei 

de Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de 

dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades “a 

posteriori”. 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar 

graficamente procesos e relacións 

probabilísticos: táboas de 

continxencia. 

-  Manexo e interpretación das 

táboas de continxencia para 

formular e resolver algúns tipos de 

problemas de probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar 

graficamente procesos e relacións 

probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore 

para describir o proceso de 

resolución de problemas con 

experiencias compostas. Cálculo 
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de probabilidades totais e 

probabilidades “a posteriori”. 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas, comprender 

o que acontece arredor nosa e 

responder preguntas. 

-  Configura de xeito crítico e 

argumentado a súa visión persoal 

sobre o azar e o cálculo de 

probabilidades aplicado a contextos 

reais. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Identifica os datos de situacións 

problemáticas con facilidade, 

extraendo conclusións e ordenando a 

información relevante. 

Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

-  Establece criterios para o uso adecuado 

das ferramentas tecnolóxicas ao 

servizo da resolución de problemas de 

probabilidade. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Coñece os personaxes máis relevantes 

na historia do cálculo de 

probabilidades, as súas achegas e 

motivacións para traballar esta 

disciplina. 

Competencias sociais e cívicas 

Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e respecto 

aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

-  Respecta os distintos ritmos de 

aprendizaxe e traballo que se dan no 

tema. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou os proxectos. 

-  Aborda os problemas de probabilidade 

como un reto, asumindo riscos á hora 

de iniciar os procesos de resolución. 



Competencia para aprender a 

aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

-  Identifica os logros persoais e os 

bloqueos xurdidos no 

desenvolvemento de contidos do tema. 

  

2.-DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE 

Descrición da unidade 

Para o estudo das distribucións de probabilidade son básicos os seguintes coñecementos: 

-  Ideas claras das distribucións estatísticas. Aínda que na ESO se dedica suficiente atención ás 

distribucións estatísticas, agora estes coñecementos poden estar algo esquecidos. Por iso, 

consideramos imprescindible comezar cun repaso dos aspectos máis importantes deles. Poñemos a 

énfase no distinto tratamento que se lles dá ás distribucións estatísticas de variable discreta, nas que a 

cada valor da variable se lle asigna unha frecuencia (graficamente, unha barra), e as distribucións de 

variable continua (ou de variable discreta con moitos valores agrupados en intervalos), onde a frecuencia 

se asigna a un intervalo (graficamente, un rectángulo cuxa área é proporcional á frecuencia). Repásase 

o cálculo dos parámetros. 

-  Cálculo de probabilidades en experiencias compostas. Viuse a fondo na unidade anterior. 

-  Números combinatorios. Viuse en 4.º de ESO e repásase aquí, coa terminoloxía  

Presentaranse as distribucións de probabilidade comparándoas coas distribucións estatísticas ou 

distribucións de frecuencias. Debe quedar claro que nas distribucións de probabilidade de variable discreta 

a probabilidade asignada a cada valor se representa pola altura dunha barra, mentres que nas de variable 

continua a probabilidade nun intervalo se representa mediante a área contida baixo a curva no intervalo 

correspondente, ao igual que sucede nas distribucións de frecuencias correspondentes. 

Tamén é importante entender as definicións dos parámetros μ e σ nunha distribución de probabilidade de 

variable discreta como idealización dos correspondentes parámetros nas distribucións estatísticas, 

pasando das frecuencias relativas fi/N ás probabilidades pi. 

A posibilidade do paso dunha binomial B(n, p) a unha normal  faise evidente coas gráficas dinámicas que 

se amosarán en geogebra. Para o cálculo de probabilidades neste caso, é imprescindible lembrar que a 

valores puntuais na binomial, x = k, lle corresponden intervalos na normal, x'Î [k – 0,5; k + 0,5]. 

  

TEMPORALIZACIÓN :  2.ª e a 3.ª semanas de maio. 

  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

  1.  Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial para 

calcular probabilidades. 

  2.  Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal para 

calcular probabilidades. 
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  3.  Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas 

distribucións binomiais e utilizala eficazmente. 

  

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

  

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Distribucións estatísticas 

-  Tipos de variable. Representación 

gráfica e cálculo de parámetros. 

-  Interpretación de táboas e gráficas 

estatísticas. 

-  Obtención da media e da 

desviación típica dunha 

distribución estatística. 

Distribución de probabilidade de 

variable discreta 

-  Significado dos parámetros µ e σ. 

-  Cálculo dos parámetros µ e σ en 

distribucións de probabilidade de 

variable discreta dadas mediante 

unha táboa ou por un enunciado. 

Distribución binomial 

-  Recoñecemento de distribucións 

binomiais, cálculo de 

probabilidades e obtención dos 

seus parámetros. 

Distribución de probabilidade de 

variable continua 

  1.  Coñecer as distribucións 

de probabilidade de 

variable discreta e obter 

os seus parámetros. 

  1.1.  Constrúe a táboa dunha 

distribución de 

probabilidade de variable 

discreta e calcula os seus 

parámetros m e s. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Coñecer a distribución 

binomial, utilizala para 

calcular probabilidades e 

obter os seus 

parámetros. 

  2.1.  Recoñece se certa 

experiencia aleatoria 

pode ser descrita ou non 

mediante unha 

distribución binomial 

identificar nela n e p. 

CCL, 

CMCT, 

CSIEE 
  2.2.  Calcula probabilidades 

nunha distribución 

binomial e acha os seus 

parámetros. 

  3.  Coñecer as distribucións 

de probabilidade de 

variable continua. 

  3.1.  Interpreta a función de 

probabilidade (ou función 

de densidade) dunha 

distribución de variable 

continua e calcula ou 

estima probabilidades a 

partir dela. 

CMCT, 

CSC, 

CSIEE 

  4.  Coñecer a distribución 

normal, interpretar os 

seus parámetros e 

  4.1.  Manexa con destreza a 

táboa da N(0, 1) e utilízaa 

para calcular 

probabilidades. 

CMCT, 

CAA, 

CSIEE 



-  Comprensión das súas 

peculiaridades. 

-  Función de densidade. 

-  Recoñecemento de distribucións 

de variable continua. 

-  Cálculo de probabilidades a partir 

da función de densidade. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades 

utilizando as táboas da 

   N (0, 1). 

-  Aproximación da distribución 

binomial á normal. 

-  Identificación de distribucións 

binomiais que se poidan 

considerar razoablemente 

próximas a distribucións normais e 

cálculo de probabilidades nelas 

por paso á normal correspondente. 

utilizala para calcular 

probabilidades. 

  4.2.  Coñece a relación que 

existe entre as distintas 

curvas normais e utiliza a 

tipificación da variable 

para calcular 

probabilidades nunha 

distribución 

          N (ms). 

  4.3.  Obtén un intervalo 

centrado na media ao 

que corresponda unha 

probabilidade 

previamente 

determinada. 

  5.  Coñecer a posibilidade de 

utilizar a distribución 

normal para calcular 

probabilidades dalgunhas 

distribucións binomiais e 

utilizala eficazmente. 

  5.1.  Dada unha distribución 

binomial recoñece a 

posibilidade de 

aproximala por unha 

normal, obtén os seus 

parámetros e calcula 

probabilidades a partir 

dela. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CSIEE 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Organiza e interpreta datos tabulados. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Explica con expresión fluída e correcta 

a análise da solución dos problemas e 

a súa interpretación.  



Programación Matemáticas 2019-2020 

349 

Competencia dixital 
Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Afonda nos contidos do tema a partir 

das ferramentas dixitais propostas. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a realización de gráficos ou 

táboas con sentido estético e de orde. 

Competencias sociais e cívicas 

Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Desenvolve o sentido crítico na opinión 

desde o coñecemento matemático de 

procesos. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Encontrar posibilidades no 

contorno que outros non aprecian. 

-  Vincula as aprendizaxes ao seu 

contexto vital e encontra oportunidades 

para aplicalas. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Aplicar estratexias para a mellora 

do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-  Realiza inferencia desde os contidos 

traballados a outros ámbitos. 

  

ACTIVIDADES: 

 Resolución de exercicios e problemas de cada contido programado . 

 Modelar con Geogebra , cando menos, dous exercicios de cada unha das unidades de cada bloque 

 Exposición en clase de procedementos de resolución por parte do alumnado. 

  

RECURSOS: 

Vídeos dos portais educativos: 

  

https://www.youtube.com/user/juanmemol 

 http://www.unicoos.com/ 

  

 libros dixitais en formato pdf que os alumnos poden descargar ó seu ordenador ou móbil 

Emprego de geogebra , por parte do profesor, á hora de expoñer os distintos contidos ós alumnos xa que é 

un programa que permite a visualización dinámica dos conceptos. 

 

 

 

METODOLOXÍA: 

https://www.youtube.com/user/juanmemol
http://www.unicoos.com/


Catro principios fundamentais sosterán a metodoloxía: a aprendizaxe debe ser significativa, activa, 

participativa e funcional. 

  

Partindo do nivel de coñecementos e desenrolo do alumno , construiremos aprendizaxes que 

favorezan e melloren dito nivel de desenrolo, dando prioridade á comprensión fronte ós exercicios 

mecánicos, sen esquecer a presenza destes en diversos apartados da actividade matemática. 

Fomentarase a reflexión persoal do aprendido con actividades nas que o alumno poida usar os novos 

coñecementos, comprobando así a utilidade dos mesmos e gozando do proceso da aprendizaxe. 

  

Fomentarase o diálogo na clase, a discusión entre o profesor e os alumnos, e entre eles 

mesmos, tendo en conta que tódalas preguntas e respostas aínda que sexan incorrectas ou non se 

axusten ás expectativas do profesor, poden conducir a un frutífero debate e a unha mellor 

comprensión por parte dos alumnos e a eliminar interpretacións erróneas específicas. O aprendizaxe 

debe ser participativa en todo momento. 

  

A miúdo, e antes de empezar a exposición dos contidos teóricos comezaremos pola 

presentación de problemas que se dean na vida real para, a partir da busca de solucións, remontemos 

cara os aspectos teóricos máis importantes do tema. 

  

A estratexia metodolóxica diaria basearase en todo momento no emprego de múltiples 

dinámicas de traballo, co fin de manter a atención e evitar a monotonía . 

  

O traballo persoal do alumno determinará o proceso de aprendizaxe en todos os bloques de contido. 

É evidente que para conseguir unha aprendizaxe significativa é necesario que o alumno asuma os 

conceptos na súa totalidade dende a súa propia práctica e experiencia. 

  

Nalgunhas unidades, se é posible,  realizaranse traballos de investigación. Nun enfoque investigador 

animaremos ós alumnos a que pensen estratexias alternativas, para ver se se chega ó mesmo 

resultado ou se produce algunha diferenza. Mostrarémonos dispostos a segui-las pistas, 

alternativas,… que suxiran os alumnos, aínda que saibamos que algunhas delas non nos conducen 

a ningunha parte. O traballo en equipo será fundamental para promover a investigación e fomentar o 

debate. Os alumnos realizarán o seu propio traballo de investigación a partir de cálculos, táboas, 

enquisas, gráficos estatísticos, etcétera. A realización dos seus propios traballos será a mellor arma 

para conseguir un aprendizaxe autenticamente significativo. 
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Resolveremos problemas, incluíndo a aplicación da matemática á vida cotiá. Por problema 

entenderemos unha situación que leva un propósito que hai que conseguir e que require 

deliberacións.     

  

Como mínimo para a súa resolución hai que abordar os seguintes pasos: 

1.    análise do problema e emisión de hipóteses 

2.    busca de estratexias 

3.    resolución e comprobación das hipóteses. 

  

O profesor axudará ós alumnos a entender en cada momento como deben aplica-los conceptos e 

destrezas que están aprendendo e como usalos na resolución de problemas. 

  

En todos os bloques nos que se estrutura o curso, os alumnos deberán realizar na súa casa 

actividades de reforzo que axuden a consolidar os coñecementos adquiridos na clase. 

  

A realización de exames é necesaria por dous motivos fundamentais: o primeiro, para que os alumnos 

teñan un hábito de ter que estudar cunha data fixa, sendo capaces de asimilar os contidos aprendidos 

durante as últimas semanas. Un segundo motivo, é que supón unha preparación indispensable para 

unha actividade que terán que realizar nun futuro. 

  

Dous recursos fundamentais nesta etapa son a calculadora e o ordenador. No caso da calculadora, é 

un recurso moi próximo ó alumnado, por iso debemos aproveitar esta circunstancia para que os 

estudantes a usen adecuadamente e saquen o maior proveito da mesma. Agora ben, parece 

preocupante a falta de hábito de cálculo, tanto mental como manual. Os alumnos están, ás veces, 

habituados a un uso indiscriminado da calculadora, e incluso a utilizan para realizar operacións 

simples. Por conseguinte, o uso da calculadora estará limitado a aquelas operacións nas que sexa 

didacticamente rendible. 

Consideramos por tanto un obxectivo fundamental a desenvolver, a capacidade de cálculo mental dos 

alumnos. No tocante ó ordenador, trátase dun recurso de uso obrigado, non só pola capacidade de 

presentar os conceptos de forma intuitiva e favorecer a aprendizaxe interactiva, senón tamén pola 

súa crecente presenza na vida cotiá que fai que, cada vez máis, resulte indispensable o seu manexo, 

así como a educación no seu uso como ferramenta para camiñar pola actual sociedade da información 

e as novas tecnoloxías. 

Outra das consideracións importantes a ter en conta, é que o alumno alcance o convencemento de 

que as matemáticas non son un compartimento estanco con respecto ó resto das actividades 

humanas, e que poden servirse delas para resolver mellor moitos problemas da vida diaria, así como 



a súa utilización en determinados contidos doutras áreas de coñecemento,como as ciencias sociais, 

as ciencias da natureza e na tecnoloxía, en definitiva un aprendizaxe funcional. 

 

Resumindo, metodoloxía empregada terá en  conta os principios de intervención educativa, derivados da 

teoría do aprendizaxe significativo e que se poden resumir nos siguintes aspectos: 

1. Partir do nivel de desenrolo do alumnado. 

2. Asegurar a construción de aprendizaxes significativos. 

3. Facer que o alumnado constrúa aprendizaxes significativos por si mesmo. 

4. Facer que o alumnado modifique progresivamente os seus esquemas de coñecemento. 

5. Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado. 

6. Converter ó ordenador nunha ferramenta máis de uso habitual para o aprendizaxe das matemáticas 

 

Todos os principios psicopedagóxicos recollidos anteriormente xiran en torno a unha regra básica: a 

necesidade de que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativos e funcionais. Por iso, debe 

adoptarse unha metodoloxía que asegure que os aprendizaxes dos alumnos e das alumnas sexan 

verdadeiramente significativos. 

Asegurar un aprendizaxe significativo supón asumir unha serie de  condicións, que podemos resumir nos 

seguintes puntos: 

- O contido debe ser potencialmente significativo, tanto desde o punto de vista da  estrutura lóxica da 

disciplina (ou área) como no que concirne á estrutura psicolóxica do alumnado. 

- O proceso de ensinanza-aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e 

experiencias da vida cotiá dos alumnos e das alumnas. Neste sentido, a información que recibe o alumno 

debe ser lóxica, comprensible e útil. 

-  Deben potenciarse as relacións entre os aprendizaxes previos e os novos. 

- Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así 

pois, han de estar motivados para relacionar os contidos novos con aqueles  adquiridos previamente. 

- As interaccións de profesorado e alumnado e de alumnos con alumnos facilitan a construción de 

aprendizaxes significativos. Ó mesmo tempo, favorecen os procesos de socialización entre os alumnos e as 

alumnas. 

-   É importante que os contidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado 

e que se aborden en contextos de colaboración e desde ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

- Na medida do posible, empregaranse o maior número de recursos TIC dispoñibles na multitude de 

plataformas de contidos educativos dispoñibles na rede . 

  

Na práctica de clase 
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-       Explicación  paso a paso, polo profesor de cada apartado da unidade didáctica con reiteración de 

exercicios sobre cada un deles. 

-       Faranse os exercicios do material proporcionado polo profesor, das páxinas web 

seleccionadas,..graduando progresivamente o nivel de dificultade e recorrendo a ferramentas 

informáticas como  GeoGebra ,  .... 

-       Nos casos que se presten, fomentarase a colaboración e axuda entre o propio alumnado. 

-       Insistirase na importancia de ler varias veces un problema ou enunciado ata comprendelo 

claramente. 

-       Insistir na necesidade de aplicar a lóxica ante calquera problema antes de empezar a resolvelo e 

fixar una metodoloxía como ler o enunciado por partes, anotar os datos, expresar a solución tendo 

en  conta a pregunta do enunciado. 

 

DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

 

 Debido a que a profesora que impartirá a materia MATEMÁTICAS II en diurno e o profesor que 

impartirá a dita materia en nocturno durante o curso 2017-2018 son os mesmos que deron MATEMÁTICAS 

I, coñecen aos alumnos e alumnas e os seus resultados académicos anteriores, polo que en vez de avaliar 

os coñecementos previos de forma xeral faráse por bloques para comprobar o que recordan. 

 

No bloque de álxebra, é a primeira vez que os alumnos e alumnas estudan as matrices polo que en vez de 

avaliación inicial farase unha comparativa do que saben co que van a aprender para que vexan como poderán 

resolver problemas máis complicados de forma sinxela gracias as matrices e determinantes. 

 

No bloque de xeometria, farase unha avaliación inicial poñendo a proba os seus coñecementos de xeometría 

plana. Dita avaliación constará de preguntas que eles deberán responder na clase e da resolución dun boletín 

de exercicios que terán que facer na casa. Coa corrección do bletín se profundizará naqules aspectos que 

teñan máis olvidados en caso de ser necesario. 

 

No blque de análisis, farase unha avaliación inicial que constará dunha serie de preguntas teóricas que eles 

contestarán na clase e a resolución dun boletín de exercicios que farán tamén na clase e que usaremos para 

ir introducciendo coceptos novos e elevando a dificultade dos mesmos. Os alumnos que o precisen terán 

unha batería de exercicios para repasar o estudado o curso anterior, e serán correxidos nun recreo. 

 

No bloque de estatística e probabilidade, farase unha avaliación inicial para saber o que recordan de 

estatística descriptiva, de probabilidade e de combinatoria. A avaliación constará de preguntas na clase e 

dun boletín de exercicios que eles farán na casa e posteriormente correxiremos na clase. Esta avaliación 

inicial servirá para saber de que nivel partir nestos temas de estatística e probabilidade, en caso de ser 

necesario partirase de cero. 

 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

1. Comprensión lectora, expresión oral e escrita: 



 

Aínda que nos encontramos no último curso, non podemos deixar de lado o máis básico. Seguiremos no 

empeño en que os alumnos e alumnas melloren a sua expresión oral e escrita así como a comprensión 

lectora, todo indispensabel á hora de entender os problemas e resolvelos dunha forma crara e concisa. 

 

2. Uso das tecnoloxías: 

 

Neste curso daremos especial inportancia as novas tecnoloxías, utilizando diferentes programas como por 

exemplo xeoxebra e utilizando internet en todos os bloques de contenido. 

 

3. Educación cívica, igualdade entre homes e mulleres e persoas con discapacidade: 

 

Nos tempos que corren é especialmente importante traballar nas aulas a prevención da violencia, 

especialmente a de xénero. Nós o traballaremos aprobeitando enunciados de problemas de probabilidade 

que darán pie para traballar estes aspectos. Tamén as horas dedicadas a resolver problemas e exercicios  

desenvolveranse cos alumnos e alumnas dispostos en grupos mixtos onde sempre haberá unha persoa 

responsable que irá rotando fomentando desta maneira o traballo grupal, a colaboración e o respeto ós 

demáis. 

 

4. Espírito emprendedor e creatividade: 

 

Daremos ós alumnos e alumnas as pautas necesarias para que realicen traballos, especialmente no bloque 

de xeometría aproveitando que a maioria deles teñen a materia de debuxo técnico, para fomentar así a súa 

creatividade, a iniciativa e o traballo en equipo. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  CONTIDOS MÍNIMOS E COMPETENCIAS 

  

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

  

Criterios de avaliación Grao  mínimo Competencias clave 

 B1.1.Expresar 

verbalmente, de forma 

razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

 MA2B1.1.1 Razona, o 

proceso seguido na 

resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao  mínimo Competencias clave 

 B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias 

de resolución de 

problemas, realizando os 

cálculos necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

MA2B1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

que cómpre resolver ou 

demostrar (datos, 

relacións entre os datos, 

condicións, hipótese, 

coñecementos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

 CMCCT 

 MA2B1.2.2 Utiliza a 

información dun 

enunciado e relaciónaa 

co número de solucións 

do problema. 

 CMCCT 

 B1.3. Realizar 

demostracións sinxelas 

de propiedades ou 

teoremas relativos a 

contidos alxébricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

 MA2B1.3.1. Utiliza 

diferentes métodos de 

demostración en función 

do contexto matemático. 

 CMCCT 

 B1.8. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

MA2B1.8.1. Identifica 

situacións problemáticas 

da realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

 CMCCT 

 CSC 



Criterios de avaliación Grao  mínimo Competencias clave 

xeométricos, funcionais, e 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da 

identificación de 

problemas en situacións 

da realidade. 

 MA2B1.8.2. Establece 

conexións entre o 

problema do mundo real 

e o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos que 

subxacen nel, así como 

os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos axeitados 

que permitan a resolución 

do problema ou dos 

problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

 CMCCT 

 B1.9. Valorar a 

modelización matemática 

como un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando 

a eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados ou 

construídos. 

 MA2B1.9.1. Reflexiona 

sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre logros 

conseguidos, resultados 

mellorables, impresións 

persoais do proceso, etc., 

valorando outras opinións 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao  mínimo Competencias clave 

 B1.10. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 MA2B1.10.1. Amosa 

actitudes axeitadas para 

o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade para a 

aceptación da crítica 

razoada, convivencia coa 

incerteza, tolerancia da 

frustración, autoanálise 

continuo, autocrítica 

constante, etc.). 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

§ MA2B1.10.4. 

Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

§ CSC 

§ CSIEE 

 B1.13. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

asecuadas, de forma 

autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións diversas 

que axuden á 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

 MA2B1.13.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 MA2B1.13.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Grao  mínimo Competencias clave 

ou á resolución de 

problemas. 

 MA2B1.13.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades 

xeométricas. 

 CMCCT 

MA2B1.13.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

o tratamento de datos e 

gráficas estatísticas, 

extraer información e 

elaborar conclusións. 

 CMCCT 

 B1.14. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de xeito 

habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e 

seleccionando 

información salientable en 

internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos 

propios, facendo 

exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en 

ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción. 

 MA2B1.14.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e 

selección de información 

salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos 

para a súa discusión ou 

difusión. 

CD 

 MA2B1.14.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

 CCL 
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Criterios de avaliación Grao  mínimo Competencias clave 

 MA2B1.14.3. Usa 

adecuadamente os 

medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o 

seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das 

actividades, analizando 

puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativo, e 

establecendo pautas de 

mellora. 

 CD 

 CAA 

 MA2B1.14.4. Emprega 

ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e 

tarefas. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

Criterios de avaliación Grao Mínimo Competencias clave 

 B2.1. Utilizar a linguaxe 

matricial e as operacións 

con matrices para 

describir e interpretar 

datos e relacións na 

resolución de problemas 

diversos. 

 MA2B2.1.1. Utiliza a 

linguaxe matricial para 

representar datos 

facilitados mediante 

táboas ou grafos e para 

representar sistemas de 

ecuacións lineais, tanto de 

xeito manual como co 

apoio de medios 

tecnolóxicos axeitados. 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Grao Mínimo Competencias clave 

 MA2B2.1.2. Realiza 

operacións con matrices e 

aplica as propiedades 

destas operacións 

adecuadamente, de xeito 

manual ou co apoio de 

medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 B2.2. Transcribir 

problemas expresados 

en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e 

resolvelos utilizando 

técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, 

determinantes e 

sistemas de ecuacións), 

e interpretar criticamente 

o significado das 

solucións. 

 MA2B2.2.1. Determina o 

rango dunha matriz, ata 

orde 4, aplicando o 

método de Gauss ou 

determinantes. 

 CMCCT 

 MA2B2.2.2. Determina as 

condicións para que unha 

matriz teña inversa e 

calcúlaa empregando o 

método máis axeitado. 

 CMCCT 

 MA2B2.2.3. Resolve 

problemas susceptibles 

de seren representados 

matricialmente e 

interpreta os resultados 

obtidos 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao Mínimo Competencias clave 

 MA2B2.2.4. Formula 

alxebricamente as 

restricións indicadas 

nunha situación da vida 

real, estuda e clasifica o 

sistema de ecuacións 

lineais formulado, 

resólveo nos casos en 

que sexa posible 

(empregando o método 

máis axeitado), e aplícao 

para resolver problemas. 

CMCCT 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Xeometría 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B4.1. Resolver problemas 

xeométricos espaciais, 

utilizando vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza 

operacións elementais 

con vectores, 

manexando 

correctamente os 

conceptos de base e de 

dependencia e 

independencia lineal, e 

define e manexa as 

operacións básicas con 

vectores no espazo, 

utilizando a 

interpretación 

xeométrica das 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

operacións con vectores 

para resolver problemas 

xeométricos. 

B4.2. Resolver problemas 

de incidencia, paralelismo 

e perpendicularidade entre 

rectas e planos utilizando 

as ecuacións da recta e do 

plano no espazo. 

MA2B4.2.1. Expresa a 

ecuación da recta das 

súas distintas formas, 

pasando dunha a outra 

correctamente, 

identificando en cada 

caso os seus elementos 

característicos, e 

resolvendo os 

problemas afíns entre 

rectas. 

 CMCCT 

 MA2B4.2.2. Obtén a 

ecuación do plano nas 

súas distintas formas, 

pasando dunha a outra 

correctamente, 

identificando en cada 

caso os seus elementos 

característicos. 

CMCCT 

 MA2B4.2.3. Analiza a 

posición relativa de 

planos e rectas no 

espazo, aplicando 

métodos matriciais e 

alxébricos. 

 CMCCT 

 MA2B4.2.4. Obtén as 

ecuacións de rectas e 

planos en diferentes 

situacións. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B4.3. Utilizar os produtos 

entre vectores para 

calcular ángulos, 

distancias, áreas e 

volumes, calculando o seu 

valor e tendo en conta o 

seu significado xeométrico. 

 MA2B4.3.1. Manexa o 

produto escalar e 

vectorial de dous 

vectores, o significado 

xeométrico, a expresión 

analítica e as 

propiedades. 

 CMCCT 

 MA2B4.3.2. Coñece o 

produto mixto de tres 

vectores, o seu 

significado xeométrico, 

a súa expresión 

analítica e as 

propiedades. 

 CMCCT 

 MA2B4.3.3. Determina 

ángulos, distancias, 

áreas e volumes 

utilizando os produtos 

escalar, vectorial e 

mixto, aplicándoos en 

cada caso á resolución 

de problemas 

xeométricos. 

 CMCCT 

 

 

Bloque 4. Análise 

 



Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B3.1. Estudar a 

continuidade dunha 

función nun punto ou nun 

intervalo, aplicando os 

resultados que se derivan 

diso. 

 MA2B3.1.1. Coñece as 

propiedades das funcións 

continuas e representa a 

función nun ámbito dos 

puntos de 

descontinuidade. 

 CMCCT 

 MA2B3.1.2. Aplica os 

conceptos de límite e de 

derivada á resolución de 

problemas, así como os 

teoremas relacionados. 

 CMCCT 

 B3.2. Aplicar o concepto 

de derivada dunha 

función nun punto, a súa 

interpretación xeométrica 

e o cálculo de derivadas 

ao estudo de fenómenos 

naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á 

resolución de problemas 

xeométricos, de cálculo 

de límites e de 

optimización. 

 MA2B3.2.1. Aplica a 

regra de L'Hôpital para 

resolver indeterminacións 

no cálculo de límites. 

 CMCCT 

 MA2B3.2.2. Formula 

problemas de 

optimización relacionados 

coa xeometría ou coas 

ciencias experimentais e 

sociais, resólveos e 

interpreta o resultado 

obtido dentro do contexto. 

 CMCCT 

 B3.3. Calcular integrais 

de funcións sinxelas 

aplicando as técnicas 

básicas para o cálculo de 

primitivas. 

 MA2B3.3.1. Aplica os 

métodos básicos para o 

cálculo de primitivas de 

funcións. 

 CMCCT 

 B3.4. Aplicar o cálculo de 

integrais definidas na 

medida de áreas de 

rexións planas limitadas 

por rectas e curvas 

sinxelas que sexan 

MA2B3.4.1. Calcula a 

área de recintos limitados 

por rectas e curvas 

sinxelas ou por dúas 

curvas. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

doadamente 

representables e, en 

xeral, á resolución de 

problemas. 

  

  

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

  

Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B5.1. Asignar 

probabilidades a sucesos 

aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos (utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas de 

reconto e a axiomática da 

probabilidade), así como 

a sucesos aleatorios 

condicionados (teorema 

de Bayes), en contextos 

relacionados co mundo 

real. 

 MA2B5.1.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

en experimentos simples 

e compostos, 

condicionada ou non, 

mediante a regra de 

Laplace, as fórmulas 

derivadas da axiomática 

de Kolmogorov e 

diferentes técnicas de 

reconto. 

 CMCCT 

 MA2B5.1.2. Calcula 

probabilidades a partir 

dos sucesos que 

constitúen unha partición 

do espazo mostral. 

 CMCCT 

 MA2B5.1.3. Calcula a 

probabilidade final dun 

suceso aplicando a 

fórmula de Bayes. 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B5.2. Identificar os 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante as 

distribucións de 

probabilidade binomial e 

normal, calculando os 

seus parámetros e 

determinando a 

probabilidade de 

diferentes sucesos 

asociados. 

 MA2B5.2.1. Identifica 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución binomial, 

obtén os seus 

parámetros e calcula a 

súa media e desviación 

típica. 

 CMCCT 

 MA2B5.2.2. Calcula 

probabilidades asociadas 

a unha distribución 

binomial a partir da súa 

función de probabilidade, 

da táboa da distribución 

ou mediante calculadora, 

folla de cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica. 

 CMCCT 

 MA2B5.2.3. Coñece as 

características e os 

parámetros da 

distribución normal. 

 CMCCT 

 MA2B5.2.4. Calcula 

probabilidades de 

sucesos asociados a 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución normal a 

partir da táboa da 

distribución ou mediante 

calculadora, folla de 

cálculo ou outra 

ferramenta tecnolóxica. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 MA2B5.2.5. Calcula 

probabilidades de 

sucesos asociados a 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución binomial a 

partir da súa 

aproximación pola 

normal, valorando se se 

dan as condicións 

necesarias para que sexa 

válida. 

 CMCCT 

  

  

 

RÚBRICA PARA AVALIAR O TRATAMENTO DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

TRATAMENTO  

DA DIVERSIDADE INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA A DIVERSIDADE 

GRAO  

DE CONSECUCIÓN 

DIVERSIDADE  

NA COMPRENSIÓN 

Non ten ningunha 

dificultade para entender 

os contidos. 

Seleccionar contidos cun 

grao maior de dificultade. 

  

Entende os contidos, pero, 

en ocasións, resúltanlle 

difíciles. 

Seleccionar os contidos 

significativos de acordo á 

súa realidade. 

  

Ten dificultades para 

entender os contidos que 

se presentan. 

Seleccionar os contidos 

mínimos e expoñelos 

simplificando a linguaxe e 

a información gráfica. 

  

DIVERSIDADE DE 

CAPACITACIÓN  

E DESENVOLVEMENTO 

Non ten dificultades 

(alumnos de altas 

capacidades). 

Potenciar estas a través 

de actividades que lles 

permitan poñer en xogo 

as súas capacidades. 

  



Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que 

a dificultade sexa 

progresiva de acordo ás 

capacidades que se 

vaian adquirindo. 

  

Ten dificultades. Seleccionar aquelas 

tarefas de acordo ás 

capacidades do 

alumnado, que permitan 

alcanzar os contidos 

mínimos esixidos. 

  

DIVERSIDADE DE 

INTERESE E 

MOTIVACIÓN 

Mostra un grande interese 

e motivación. 

Seguir potenciando esta 

motivación e interese. 

  

O seu interese e 

motivación non destacan. 

Fomentar o interese e a 

motivación con 

actividades e tarefas 

variadas. 

  

Non ten interese nin 

motivación. 

Fomentar o interese e a 

motivación con 

actividades e tarefas 

máis procedementais e 

próximas á súa realidade. 

  

DIVERSIDADE  

NA RESOLUCIÓN  

DE PROBLEMAS 

Encontra solucións aos 

problemas que se 

presentan en todas as 

situacións. 

Seguir fomentando esta 

capacidade. 

  

Encontra solucións aos 

problemas que se 

presentan nalgunhas 

situacións. 

Propoñer problemas 

cada vez con maior grao 

de dificultade. 

  

Ten dificultades para 

resolver problemas nas 

situacións que se 

presentan. 

Propoñer problemas de 

acordo ás súas 

capacidades para ir 

desenvolvéndoas. 

  

DIVERSIDADE  

NA COMUNICACIÓN 

Exprésase de forma oral e 

escrita con claridade e 

corrección. 

Propoñer tarefas que 

sigan perfeccionando a 

expresión oral e a escrita. 
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Ten algunha dificultade 

para expresarse de forma 

oral e escrita. 

Propoñer algunhas 

tarefas e debates nos 

que o alumnado teña que 

utilizar expresión oral e 

escrita co fin de 

melloralas. 

  

Ten dificultades para 

expresarse de forma oral e 

escrita. 

Propoñer actividades co 

nivel necesario para que 

o alumnado adquira as 

ferramentas necesarias 

que lle permitan mellorar. 

  

  

 

2º BACHARELATO CCSS 

 

 

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

  

  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 e 

 i 

 B1.1. Planificación e 

expresión verbal do 

proceso de resolución de 

problemas. 

 B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

 MACS2B1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e 

o rigor adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 



  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i 

 l 

  

 B1.2. Estratexias e 

procedementos postos 

en práctica: 

– Relación con otros 

problemas coñecidos. 

– Modificación de 

variables. 

– Suposición do 

problema resolto. 

 B1.3. Análise dos 

resultados obtidos: 

revisión das operacións 

utilizadas, coherencia 

das solucións coa 

situación, revisión 

sistemática do proceso, 

procura doutros xeitos de 

resolución e 

identificación de 

problemas parecidos. 

 B1.2. Utilizar procesos 

de razoamento e 

estratexias de resolución 

de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

 MACS2B1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

que cumpa resolver 

(datos, relacións entre os 

datos, condicións, 

coñecementos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

  

 CMCCT 

MACS2B1.2.2. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

que cumpra resolver, 

contrastando a súa validez 

e valorando a súa utilidade 

e a súa eficacia. 

 CMCCT 

  

MACS2B1.2.3. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento 

na resolución de 

problemas, reflexionando 

sobre o proceso seguido. 

 CMCCT 

 CAA 

 g 

 i 

  B1.4. Elaboración e 

presentación oral e/ou 

escrita de informes 

científicos sobre o 

proceso seguido na 

resolución dun problema, 

 B1.3. Elaborar un 

informe científico escrito 

que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución 

dun problema, coa 

 MACS2B1.3.1. Usa a 

linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto e á 

situación. 

  

§CMCCT 
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  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas. 

 B1.5. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

precisión e o rigor 

adecuados. 

 MACS2B1.3.2. Utiliza 

argumentos, 

xustificacións, 

explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CMCCT 

  



proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

 MACS2B1.3.3. Emprega 

as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas 

ao tipo de problema, 

situación para resolver ou 

propiedade ou teorema 

que cumpra demostrar. 

 CMCCT 

 CD 
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  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i 

 l 

 m 

 B1.6. Planificación e 

realización de proxectos 

e investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade 

ou do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

  

 B1.4. Planificar 

adecuadamente o 

proceso de 

investigación, tendo en 

conta o contexto en que 

se desenvolve e o 

problema de 

investigación formulado. 

 MACS2B1.4.1. Coñece e 

describe a estrutura do 

proceso de elaboración 

dunha investigación 

matemática (problema de 

investigación, estado da 

cuestión, obxectivos, 

hipótese, metodoloxía, 

resultados, conclusións, 

etc.). 

 CMCCT 

  

 MACS2B1.4.2. Planifica 

adecuadamente o proceso 

de investigación, tendo en 

conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema 

de investigación 

formulado. 

 CMCCT 

 CSIEE 

  

 h 

 i 

 l 

 B1.6. Planificación e 

realización de proxectos 

e investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade 

ou do mundo das 

 B1.5. Practicar 

estratexias para a 

xeración de 

investigacións 

matemáticas, a partir dea 

resolución dun problema 

 MACS2B1.5.1. Afonda na 

resolución dalgúns 

problemas formulando 

novas preguntas, 

xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. 

 CMCCT 

  



  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 n 

  

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

  

e o afondamento 

posterior, da 

xeneralización de 

propiedades e leis 

matemáticas, e do 

afondamento nalgún 

momento da historia das 

matemáticas, 

concretando todo iso en 

contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos. 

 MACS2B1.5.2. Procura 

conexións entre contextos 

da realidade e do mundo 

das matemáticas (historia 

da humanidade e historia 

das matemáticas; arte e 

matemáticas; ciencias 

sociais e matemáticas, 

etc.) 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 e 

 g 

 i 

  

 B1.6. Planificación e 

realización de proxectos 

e investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade 

ou do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.8. Elaboración e 

presentación dun informe 

científico sobre o 

procedemento, os 

resultados e as 

conclusións do proceso 

de investigación 

desenvolvido. 

 B1.7. Práctica de 

procesos de 

 B1.6. Elaborar un 

informe científico escrito 

que recolla o proceso de 

investigación realizado, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

 MACS2B1.6.1. Consulta 

as fontes de información 

adecuadas ao problema 

de investigación. 

  

 CMCCT 

  

 MACS2B1.6.2. Usa a 

linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos 

axeitados ao contexto do 

problema de investigación. 

 CMCCT 

 MACS2B1.6.3. Utiliza 

argumentos, 

xustificacións, 

explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CCL 

 CMCCT 
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  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade. 

 MACS2B1.6.4. Emprega 

as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas 

ao tipo de problema de 

investigación, tanto na 

procura de solucións coma 

para mellorar a eficacia na 

comunicación das ideas 

matemáticas. 

 CMCCT 

 CD 

 MACS2B1.6.5. Transmite 

certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, 

así como dominio do tema 

de investigación. 

 CCL 

  

 MACS2B1.6.6. Reflexiona 

sobre o proceso de 

investigación e elabora 

conclusións sobre o nivel 

de resolución do problema 

de investigación e de 

consecución de 

obxectivos, formula 

posibles continuacións da 

investigación, analiza os 

puntos fortes e débiles do 

proceso, e fai explícitas as 

súas impresións persoais 

sobre a experiencia. 

 CMCCT 

  



  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i 

 l 

  

 B1.7. Práctica de 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade. 

  

 B1.7. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da realidade 

cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a partir 

da identificación de 

problemas en situacións 

problemáticas da 

realidade. 

 MACS2B1.7.1. Identifica 

situacións problemáticas 

da realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

  

 CMCCT 

 CSC 

  

 MACS2B1.7.2. Establece 

conexións entre o 

problema do mundo real e 

o mundo matemático, 

identificando o problema 

ou os problemas 

matemáticos que 

subxacen nel, e os 

coñecementos 

matemáticos necesarios. 

 CMCCT 

  

 MACS2B1.7.3. Usa, 

elabora ou constrúe 

modelos matemáticos 

axeitados que permitan a 

resolución do problema ou 

dos problemas dentro do 

campo das matemáticas. 

 CMCCT 

  

 MACS2B1.7.4. Interpreta 

a solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

 CMCCT 
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  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 MACS2B1.7.5. Realiza 

simulacións e predicións, 

en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e 

propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 

  

 i 

  

 B1.7. Práctica de 

procesos de 

matematización e 

modelización, en 

contextos da realidade. 

  

 B1.8. Valorar a 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da realidade 

cotiá, avaliando a 

eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados 

ou construídos. 

 2B1.8.1. Reflexiona sobre 

o proceso e obtén 

conclusións sobre os 

logros conseguidos, 

resultados mellorables, 

impresións persoais do 

proceso, etc.v, e valorando 

outras opinións. 

 CMCCT 

  

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 B1.6. Planificación e 

realización de proxectos 

e investigacións 

matemáticas a partir de 

contextos da realidade 

ou do mundo das 

matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

 B1.7. Práctica de 

procesos de 

matematización e 

 B1.9. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 MACS2B1.9.1. 

Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo 

en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade 

e aceptación da crítica 

razoada, convivencia coa 

incerteza, tolerancia da 

frustración, autoanálise 

continuo, etc.). 

  

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

 p 

modelización, en 

contextos da realidade. 

 B1.9. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

  

 MACS2B1.9.2. Formúlase 

a resolución de retos e 

problemas coa precisión, 

esmero e interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

 CMCCT 

  

 MACS2B1.9.3. 

Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de 

formular e formularse 

preguntas e procurar 

respostas axeitadas, 

revisar de forma crítica os 

resultados encontrados; 

etc. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 MACS1B1.9.4. 

Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e 

traballo en equipo. 

 CSC 

 CSIEE 

  

 b 

 i 

 l 

 m 

 B1.9. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

 B1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

 MACS2B1.10.1. Toma 

decisións nos procesos de 

resolución de problemas, 

de investigación, de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 b 

 i 

 l 

 B1.9. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificultades 

propias do traballo 

científico. 

 B1.11. Reflexionar sobre 

as decisións tomadas, 

valorando a súa eficacia, 

e aprender diso para 

situacións similares 

futuras. 

 MACS2B1.11.1. 

Reflexiona sobre os 

procesos desenvolvidos, 

tomando conciencia das 

súas estruturas, valorando 

a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos 

métodosutilizados, e 

aprender diso para 

situacións futuras. 

 CMCCT 

 CAA 

  

 g 

 i 

 B1.5. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

 B1.12. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións 

matemáticas mediante 

simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións 

diversas que axuden á 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

 MACS2B1.12.1. 

Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización 

de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos 

cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

  

 CD 

 CMCCT 

 MACS2B1.12.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

  



  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

 MACS2B1.12.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos 

 CMCCT 

  

 MACS2B1.12.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

 CMCCT 

  

 MACSB1.12.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

o tratamento de datos e 

gráficas estatísticas, 

extraer información e 

elaborar conclusións. 

 CMCCT 
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  Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 e 

 g 

 i 

 B1.5. Utilización de 

medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe 

para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación 

de representacións 

gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou 

funcionais, e realización 

de cálculos de tipo 

 B1.13. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e 

seleccionando 

información salientable 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes e 

compartíndoos en 

ámbitos apropiados para 

facilitar a interacción. 

 MACS2B1.13.1. Elabora 

documentos dixitais 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como 

resultado do proceso de 

procura, análise e 

selección de información 

salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica 

axeitada, e compárteos 

para a súa discusión ou 

difusión. 

  

 CD 

  

 MACS2B1.13.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral 

dos contidos traballados 

na aula. 

 CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

numérico, alxébrico ou 

estatístico. 

– Deseño de simulacións 

e elaboración de 

predicións sobre 

situacións matemáticas 

diversas. 

– Elaboración de 

informes e documentos 

sobre os procesos 

levados a cabo e as 

conclusións e os 

resultados obtidos. 

– Consulta, 

comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da 

información e as ideas 

matemáticas. 

 MACS2B1.13.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, 

recollendo a información 

das actividades, 

analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso 

educativo, e establecendo 

pautas de mellora. 

 CD 

 CAA 

  

  

  

Temporalización: Este bloque traballarase durante todo o curso. 
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  Bloque 1. Números e álxebra   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i 

  

 B2.1. Estudo das 

matrices como 

ferramenta para manexar 

e operar con datos 

estruturados en táboas. 

Clasificación de matrices. 

 B2.2. Operacións con 

matrices. 

 B2.3. Rango dunha 

matriz. 

 B2.4. Matriz inversa. 

 B2.5. Método de Gauss. 

 B2.6. Determinantes ata 

orde 3. 

 B2.7. Aplicación das 

operacións das matrices 

e das súas propiedades 

na resolución de 

problemas en contextos 

reais. 

 B2.1. Organizar 

información procedente 

de situacións do ámbito 

social utilizando a 

linguaxe matricial, e 

aplicar as operacións 

con matrices como 

instrumento para o 

tratamento da devandita 

información. 

 MACS2B2.1.1. Dispón en 

forma de matriz 

información procedente 

do ámbito social para 

poder resolver problemas 

con maior eficacia. 

  

 CMCCT 

 MACS2B2.1.2. Utiliza a 

linguaxe matricial para 

representar datos 

facilitados mediante 

táboas e para representar 

sistemas de ecuacións 

lineais. 

 CMCCT 

 MACS2B2.1.3. Realiza 

operacións con matrices e 

aplica as propiedades 

destas operacións 

adecuadamente, de xeito 

manual e co apoio de 

medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

  



  Bloque 1. Números e álxebra   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 h 

 i 

  

 B2.8. Representación 

matricial dun sistema de 

ecuacións lineais: 

discusión e resolución de 

sistemas de ecuacións 

lineais (ata tres ecuacións 

con tres incógnitas). 

Método de Gauss. 

 B2.9. Resolución de 

problemas das ciencias 

sociais e da economía. 

 B2.10. Inecuacións 

lineais cunha ou dúas 

incógnitas. Sistemas de 

inecuacións. Resolución 

gráfica e alxébrica. 

 B2.11. Programación 

lineal bidimensional. 

Rexión factible. 

Determinación e 

interpretación das 

solucións óptimas. 

 B2.12. Aplicación da 

programación lineal á 

resolución de problemas 

sociais, económicos e 

demográficos. 

 B2.2. Transcribir 

problemas expresados 

en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e 

resolvelos utilizando 

técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, 

sistemas de ecuacións, 

inecuacións e 

programación lineal 

bidimensional), 

interpretando 

criticamente o 

significado das solucións 

obtidas. 

 MACS2B2.2.1. Formula 

alxebricamente as 

restricións indicadas 

nunha situación da vida 

real e o sistema de 

ecuacións lineais 

formulado (como máximo 

de tres ecuacións e tres 

incógnitas), resólveo nos 

casos que sexa posible e 

aplícao para resolver 

problemas en contextos 

reais. 

 CMCCT 

  

 MACS2B2.2.2. Aplica as 

técnicas gráficas de 

programación lineal 

bidimensional para 

resolver problemas de 

optimización de funcións 

lineais que están suxeitas 

a restricións, e interpreta 

os resultados obtidos no 

contexto do problema. 

 CMCCT 
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1.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS. MÉTODO DE GAUSS 

Descrición da unidade 

O estudante deste nivel, antes de comezar a estudar as técnicas que aquí se dan, sabe resolver ecuacións 

e sistemas. Os métodos que espontaneamente utiliza son os que coñece desde terceiro de secundaria: 

substitución, redución... e con eles pode resolver sistemas de varias ecuacións e varias incógnitas. 

É importante, que o estudante considere perfectamente válidos todos os métodos que coñece e vexa os 

novos como unha mellora natural daqueles. Por iso presentamos o método de Gauss como unha 

xeneralización do método de redución, que permite chegar a un sistema de ecuacións no cal cada ecuación 

ten unha incógnita menos que a anterior e, polo tanto, se pode resolver graduadamente. 

É moi importante que os alumnos e as alumnas distingan os diferentes tipos de sistemas de ecuacións: 

incompatibles ou compatibles e, dentro destes, determinados ou indeterminados. E que saiban recoñecer 

como é cada un dos que se lle presentan. Para iso resulta moi útil a referencia xeométrica; rectas para as 

ecuacións con dúas incógnitas e planos para as de tres. O feito de que os estudantes non coñezan a 

xeometría analítica do espazo non supón ningunha traba para a interpretación xeométrica dunha ecuación 

lineal con tres incógnitas como un plano e a relación que hai entre os distintos tipos de sistemas de 

ecuacións lineais con tres incógnitas e as posicións en que poden estar dous ou máis planos. 

A resolución de sistemas de ecuacións, xunto coa adquisición de ideas moi claras sobre o tipo de sistema 

de que se trata (compatible, incompatible...), culmínase coa discusión de sistemas dependentes dun 

parámetro, onde hai que xuntar destrezas na aplicación de técnicas e o dominio de conceptos. 

  

  

  

TEMPORALIZACIÓN :  3.ª e  4.ª semanas de setembro. 

  

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss, interpretar xeometricamente as súas 

solucións para 2 e 3 incógnitas e aplicar estes coñecementos á resolución de problemas alxébricos. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), COMPETENCIA 

MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT), 

COMPETENCIA DIXITAL (CD), APRENDER A APRENDER (CAA), COMPETENCIAS SOCIAIS E 



CÍVICAS (CSC), SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE) E CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC). 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que manteñen 

a equivalencia. 

-  Sistema compatible, 

incompatible, determinado, 

indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica dun 

sistema de ecuacións con 2 ou 3 

incógnitas segundo sexa 

compatible ou incompatible, 

determinado ou indeterminado. 

Sistemas graduados 

-  Transformación dun sistema 

noutro equivalente graduado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas 

polo método de Gauss. 

Resolución de problemas 

mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de 

ecuacións dun problema, 

resolución e interpretación da 

solución. 

  1.  Dominar os conceptos e a 

nomenclatura asociados 

aos sistemas de 

ecuacións e as súas 

solucións (compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado) 

  1.1.  Recoñece se un sistema 

é incompatible ou 

compatible e, neste 

caso, se é determinado 

ou indeterminado. 

  . 

CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSC 

  2.  Coñecer e aplicar o método 

de Gauss para estudar e 

resolver sistemas de 

ecuacións lineais. 

  2.1.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo 

método de Gauss. 

CMCT, 

CCL, 

CSC 

  3.  Resolver problemas 

alxébricos mediante 

sistemas de ecuacións. 

  3.1.  Expresa alxebricamente 

un enunciado mediante 

un sistema de 

ecuacións, resólveo e 

interpreta a solución 

dentro do contexto do 

enunciado. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 
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Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Resolver problemas 

seleccionando os datos e as 

estratexias apropiadas. 

-  Integra os coñecementos previos sobre 

álxebra e resolución de problemas e 

aplícaos para resolver problemas de 

sistemas de ecuacións lineais. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Identifica os datos e deduce a situación 

problemática formulada polo problema 

da lectura do enunciado. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Realiza os exercicios propostos en 

formato dixital para amplicar e 

consolidar coñecemento. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Identifica e aprecia as contribucións 

históricas das distintas civilizacións ao 

desenvolvemento da álxebra. 

Competencias sociais e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Ten en conta as ideas dos seus 

compañeiros e compañeiras e 

considéraas para resolver exercicios 

de distinto xeito á que formulara 

inicialmente. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

ter confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

-  Asume a resolución dun problema como 

un reto persoal e transmite a súa 

motivación aos seus compañeiros e 

compañeiras por conseguir a solución. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Planificar os recursos necesarios e 

os pasos que se deben realizar no 

proceso de aprendizaxe. 

-  Elabora un plan persoal para abordar 

cada exercicio ou problema, e explícao 

argumentadamente. 

  

  



2.-  ÁLXEBRA DE MATRICES E DETERMINANTES ATA ORDE 3. 

Descrición da unidade 

Na unidade anterior aparecen as matrices como forma de expresar sinteticamente un sistema de 

ecuacións. As transformacións que nelas se realizan para despexar as incógnitas (método de Gauss) non 

son operacións de matrices, senón transformacións en sistemas de ecuacións. 

Nesta unidade preséntanse as matrices como datos estruturados e, a continuación, afóndase nelas 

definindo unhas operacións que responden a útiles manipulacións que permiten obter resultados 

perfectamente identificables a partir dos datos dun problema. 

A suma e o produto por un número defínense de forma natural. Non obstante, o produto de matrices parece 

máis artificioso. Por iso se lle dedica máis espazo e atención, tanto para aprender o seu proceso de 

obtención (o produto dun vector fila por un vector columna prepara eficazmente o procedemento do produto 

de dúas matrices calquera) como o significado que ten este produto en diversos contextos. 

As propiedades das operacións están cargadas de contido teórico, prescindible para os estudantes menos 

interesados. É necesario, non obstante, insistir na non conmutatividade do produto e nas repercusións 

que trae á hora de despexar unha matriz incógnita nunha ecuación matricial. 

O mesmo método de Gauss que utilizamos na unidade anterior para transformar un sistema de ecuacións 

lineais noutro equivalente a el, pero graduado, serviranos agora para obter a inversa dunha matriz cadrada. 

O estudo do rango dunha matriz será moi útil para a discusión de sistemas de ecuacións. Para realizalo 

de forma adecuada, foi necesario falar das n-uplas de números reais como vectores e da súa dependencia 

ou independencia lineal. 

Nesta unidade, o cálculo do rango realízase mediante o método de Gauss. 

Os determinantes e as súas aplicacións permiten achegar unhas ferramentas coas que se consegue maior 

potencia e eficacia no estudo dos sistemas de ecuacións. 

Motívase o estudo dos determinantes pola relación entre a compatibilidade dun sistema de dúas ecuacións 

con dúas incógnitas e o feito de que o valor do correspondente determinante de orde dous sexa, ou, non 

distinto de cero. 

Estas postas en situación, que consisten en animar os estudantes a que, cos seus propios medios e unha 

pequena axuda, cheguen a resultados básicos que despois serán expostos con maior xeneralidade, son 

de gran valor didáctico. 

No desenvolvemento da unidade prepárase ó estudante para calcular determinantes de ordes 2 e 3. 

Os determinantes aplicaranse ao cálculo do rango dunha matriz, á aplicación do teorema de Rouché, á 

regra de Cramer (só sistemas 2 ´ 2 ou 3 ´ 3) e ao cálculo da inversa dunha matriz cadrada. 

  

  



Programación Matemáticas 2019-2020 

389 

TEMPORALIZACIÓN :  1.ª ,  2.ª  E 3ª  SEMANAS DE OUTUBRO. 

  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

- COÑECER AS MATRICES, AS SÚAS OPERACIÓNS E APLICACIÓNS E UTILIZALAS PARA 

RESOLVER PROBLEMAS. 

-COÑECER OS DETERMINANTES , AS SÚAS PROPIEDADES E O SEU CÁLCULO . 

  

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Matrices 

-  Conceptos básicos: matriz 

fila, matriz columna, 

dimensión, matriz cadrada, 

trasposta, simétrica, 

triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un 

número, produto. 

Propiedades. 

-  Resolución de ecuacións 

matriciais. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

  1.  Coñecer e utilizar 

eficazmente as matrices, 

as súas operacións e as 

súas propiedades. 

  1.1.  Realiza operacións 

combinadas con matrices 

(elementais). 
CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CSIEE 

  1.2.  Calcula a inversa dunha 

matriz polo método de 

Gauss. 

  1.3.  Resolve ecuacións 

matriciais. 

  2.  Coñecer o significado de 

rango dunha matriz e 

calculalo mediante o 

método de Gauss. 

  2.1.  Calcula o rango dunha 

matriz numérica. 

CAA, 

CMCT, 

CSIEE, 

CD 

  2.2.  Calcula o rango dunha 

matriz que depende dun 

parámetro. 

  2.3.  Relaciona o rango dunha 

matriz coa dependencia 

lineal das súas filas ou das 

súas columnas. 



-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha 

matriz polo método de 

Gauss. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e 

independencia lineal. 

-  Obtención dunha 

n-upla combinación lineal 

doutras. 

-  Constatación de se un 

conxunto de n-uplas é LD ou 

LI. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha 

matriz por observación dos 

seus elementos (en casos 

evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha 

matriz polo método de 

Gauss. 

  3.  Resolver problemas 

alxébricos mediante 

matrices e as súas 

operacións. 

  3.1.  Expresa un enunciado 

mediante unha relación 

matricial e, nese caso, 

resólveo e interpreta a 

solución dentro do 

contexto do enunciado. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CSIEE 

Determinantes de ordes 

dous e tres 

  4.  Coñecer os determinantes, 

o seu cálculo e a súa 

  4.1.  Calcula determinantes de 

ordes 2 ´ 2 e 

3 ´ 3. 

CCL, 

CAA, 
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-  Determinantes de orde dous 

e de orde tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de 

orde tres pola regra de 

Sarrus. 

-  Menor dunha matriz. Menor 

complementario e adxunto 

dun elemento dunha matriz 

cadrada. Propiedades. 

  

  

aplicación á obtención do 

rango dunha matriz. 

  4.2.  Recoñece as propiedades 

que se utilizan en 

igualdades entre 

determinantes (casos 

sinxelos). 

CMCT, 

CSIEE. 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Integra e utiliza con precisión novos 

termos matemáticos. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Segue de xeito autónomo e comprende 

os pasos dos exercicios guiados de 

aplicación de conceptos novos para el. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Emprega os recursos dixitais facilitados 

ou busca outros por iniciativa propia, 

para facilitar a comprensión de novos 

contidos. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a presentación estética e a orde 

na realización de exercicios. 

Competencias sociais e cívicas 

Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Mostra interese pola unidade, participa 

de xeito voluntario e realiza preguntas 

de aclaración ou afondamento. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Móstrase perseverante na realización 

dos exercicios da álxebra de matrices. 



Competencia para aprender a 

aprender 

Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de 

aprendizaxe. 

-  Desenvolve estratexias persoais para 

abordar temas ou contidos novidosos. 

 

3.-  PROGRAMACIÓN LINEAL 

Descrición da unidade 

Os problemas de programación lineal que trataremos neste curso seguen unha pauta moi parecida: 

enúnciase unha situación na que aparecen dúas variables suxeitas a certas restricións dadas de forma 

explícita ou implícita, e certa magnitude que se quere conseguir que sexa máxima ou mínima (óptima, 

segundo os termos do problema). A resolución é tamén repetitiva: as restricións dan lugar a un recinto 

plano cuxos puntos son as verdadeiras posibilidades de actuación. Pero só un deles (ou algúns, en certos 

casos) dan lugar ao óptimo buscado. 

Por iso, decidimos comezar a unidade co estudo moi detallado dun problema que, co obxecto de facelo 

máis intelixible para os estudantes, o escollemos de forma diofántica (é dicir, que só admite solucións 

enteiras). Coa resolución deste problema, e doutros moi similares, xorden todas as peculiaridades dos 

problemas de programación lineal con dúas incógnitas que, a continuación, se expoñen de forma xeral. 

Dada a peculiaridade do tema que se trata, cremos que o mellor xeito de entender o proceso é que o 

estudante repita razoadamente os exercicios cuxa resolución serve de explicación do procedemento 

utilizado e resolva de forma autónoma, moi concienciudamente, algún deles. 

  

TEMPORALIZACIÓN :  4.ª SEMANA DE OUTUBRO E 1ª DE NOVEMBRO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

COÑECER OS FINS E MÉTODOS DA PROGRAMACIÓN LINEAL E APLICALOS Á RESOLUCIÓN DE 

SINXELOS PROBLEMAS CON DÚAS VARIABLES. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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Elementos básicos 

-  Función obxectivo. 

-  Definición de restricións. 

-  Rexión de validez. 

Representación gráfica dun 

problema de programación 

lineal 

-  Representación gráfica das 

restricións mediante 

semiplanos. 

-  Representación gráfica do 

recinto de validez mediante 

intersección de semiplanos. 

-  Situación da función 

obxectivo sobre o recinto de 

validez para encontrar a 

solución óptima. 

Álxebra e programación 

lineal 

-  Tradución á linguaxe 

alxébrica de enunciados 

susceptibles de ser 

interpretados como 

problemas de programación 

lineal e a súa resolución. 

  1.  Dados un sistema de 

inecuacións lineais e unha 

función obxectivo, G, 

representar o recinto de 

solucións factibles e 

optimizar G. 

  1.1.  Representa o semiplano de 

solucións dunha 

inecuación lineal ou 

identifica a inecuación que 

corresponde a un 

semiplano. 
CCEC, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

  1.2.  A partir dun sistema de 

inecuacións, constrúe o 

recinto de solucións e 

interprétaas como tales. 

  1.3.  Resolve un problema de 

programación lineal con 

dúas incógnitas descrito 

de forma meramente 

alxébrica. 

  2.  Resolver problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado, 

enmarcando a solución 

dentro deste. 

  2.1.  Resolve problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado 

sinxelo. 

CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Resolve problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado 

algo complexo. 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Aplicar estratexias de resolución 

de problemas a situacións da vida 

cotiá. 

-  Contextualiza a aprendizaxe do tema 

en situacións reais, encontra exemplos 

e aplicacións próximos. 



Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Identifica os datos relevantes do 

problema e expresa coas súas propias 

palabras a situación problemática. 

Competencia dixital 
Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Reforza e consolida a aprendizaxe con 

ferramentas dixitais. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Identifica aplicacións reais e achegas á 

vida cotiá da programación lineal. 

Competencias sociais e cívicas 

Desenvolver a capacidade de 

diálogo cos demais en situacións 

de convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

-  Mostra unha actitude dialogante e 

aberta ante ideas diferentes para 

resolver os problemas formulados. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias. 

-  Identifica e pon en xogo de xeito eficaz 

as súas fortalezas no contexto da 

resolución de problemas. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Seguir os pasos establecidos e 

tomar decisións sobre os pasos 

seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

-  Segue os pasos establecidos na 

formulación dun problema e avalía a 

coherencia e achega de cada paso, 

adaptando o método de xeito 

pertinente conforme a cada situación. 
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  Bloque 2. Análise   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i  B3.1. Continuidade: 

tipos. Estudo da 

continuidade en funcións 

elementais e definidas a 

anacos. 

  

 B3.1. Analizar e 

interpretar fenómenos 

habituais das ciencias 

sociais de xeito obxectivo 

traducindo a información 

á linguaxe das funcións, e 

describilo mediante o 

estudo cualitativo e 

cuantitativo das súas 

propiedades máis 

características. 

 MACS2B3.1.1. Modeliza 

con axuda de funcións 

problemas formulados 

nas ciencias sociais e 

descríbeos mediante o 

estudo da continuidade, 

tendencias, ramas 

infinitas, corte cos eixes, 

etc. 

 CMCCT 

  

 MACS2B3.1.2. Calcula 

as asíntotas de funcións 

sinxelas racionais, 

exponenciais e 

logarítmicas. 

 CMCCT 

 MACS2B3.1.3. Estuda a 

continuidade nun punto 

dunha función elemental 

ou definida a anacos 

utilizando o concepto de 

límite. 

 CMCCT 



  Bloque 2. Análise   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i  B3.2. Aplicacións das 

derivadas ao estudo de 

funcións polinómicas, 

racionais e irracionais 

sinxelas, exponenciais e 

logarítmicas. 

 B3.3. Problemas de 

optimización 

relacionados coas 

ciencias sociais e a 

economía. 

 B3.4. Estudo e 

representación gráfica de 

funcións polinómicas, 

racionais, irracionais, 

expónenciais e 

logarítmicas sinxelas a 

partir das súas 

propiedades locais e 

globais. 

 B3.2. Utilizar o cálculo de 

derivadas para obter 

conclusións acerca do 

comportamento dunha 

función, para resolver 

problemas de 

optimización extraídos de 

situacións reais de 

carácter económico ou 

social e extraer 

conclusións do fenómeno 

analizado. 

 MACS2B3.2.1. 

Representa funcións e 

obtén a expresión 

alxébrica a partir de datos 

relativos ás súas 

propiedades locais ou 

globais, e extrae 

conclusións en 

problemas derivados de 

situacións reais. 

 CMCCT 

 MACS2B3.2.2. Formula 

problemas de 

optimización sobre 

fenómenos relacionados 

coas ciencias sociais, 

resólveos e interpreta o 

resultado obtido dentro 

do contexto. 

 CMCCT 

  

 i  B3.5. Concepto de 

primitiva. Integral 

indefinida. Cálculo de 

primitivas: propiedades 

básicas. Integrais 

inmediatas. 

 B3.6. Cálculo de áreas: 

integral definida. Regra 

de Barrow. 

 B3.3. Aplicar o cálculo de 

integrais na medida de 

áreas de rexións planas 

limitadas por rectas e 

curvas sinxelas que 

sexan doadamente 

representables, utilizando 

técnicas de integración 

inmediata. 

 MACS2B3.3.1. Aplica a 

regra de Barrow ao 

cálculo de integrais 

definidas de funcións 

elementais inmediatas. 

 CMCCT 

 MACS2B3.3.2. Aplica o 

concepto de integral 

definida para calcular a 

área de recintos planos 

delimitados por unha ou 

dúas curvas. 

 CMCCT 
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1.-  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

Descrición da unidade 

En primeiro curso, estes estudantes aprenderon as nocións básicas sobre límites e continuidade de 

funcións. Neste curso afiánzanse os coñecementos anteriores e afóndase algo neles. 

É fundamental que o cálculo numérico de límites vaia acompañado dunha idea clara do que se está a facer. 

Por iso se insiste na visión gráfica destes: as páxinas iniciais dedícanse, exclusivamente, a afianzar a 

asociación da expresión correcta de cada tipo de límite coa súa imaxe gráfica. Ademais, nos distintos 

apartados, insístese na descrición verbal do significado dos límites. 

Non nos pareceu necesario (nin conveniente) que estes estudantes de Ciencias Sociais afonden no rigor 

matemático. Por iso, omitimos as definicións rigorosas dos límites, conformándonos coa súa descrición 

intuitiva. 

No cálculo de límites chegouse algo máis alá do que viron no primeiro curso: estúdanse os conceptos de 

«infinitos da mesma orde» e de «infinitos de orde superior a outro», co fin de facilitar o cálculo de límites 

inmediatos nos que se operen expresións infinitas. Para iso sistematizáronse os resultados máis 

importantes das operacións con límites (finitos ou infinitos). 

Ademais dos límites de cocientes de polinomios víronse os límites de diferenzas de fraccións alxébricas e 

dalgunhas potencias elementais. Non entramos nas indeterminacións do tipo 

Nas aplicacións dos límites á continuidade conformámonos co imprescindible. Cremos importante resaltar 

algunhas consideracións didácticas que xa defendemos en primeiro curso: 

-  O resultado que afirma que «todas as funcións definidas polas súas expresións analíticas elementais (é 

dicir, todas as que coñecemos ata agora) son continuas en todos os puntos nos que están definidas» 

nos permite obter como obvios infinidade de límites nos que non existe indeterminación. 

-  Pódese recorrer á calculadora para dilucidar o signo de límites infinitos cando x ® a pola dereita ou pola 

esquerda. 

-  «O protagonismo dunha función polinómica, cando x® +¥ ou x® -¥, desempéñao o seu termo de maior 

grao». Esta sinxela afirmación resulta sumamente fecunda para o cálculo de límites no infinito con 

expresións polinómicas. É desexable que os estudantes o entendan á perfección, automaticen o seu 

uso e, no posible, o fagan extensivo a outro tipo de funcións. 

  

  

TEMPORALIZACIÓN :  2.ª E 3.ª SEMANAS DE NOVEMBRO. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Revisar os conceptos e procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas 

técnicas. 



- Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se derivan. 

  

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Límite dunha  

función 

-  Límite dunha función en un 

punto. 

- Límite dunha función no infinito. 

-  Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a 

outro. 

-  Operacións con expresións 

infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos 

(operacións con límites finitos 

evidentes ou comparación de 

infinitos de distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións 

indeterminadas. 

-  Cálculo de límites no infinito. 

  1.  Comprender o concepto de 

límite nas súas distintas 

versións de modo que se 

asocie a cada un deles 

unha representación 

gráfica adecuada. 

  1.1.  Representa graficamente 

límites descritos 

analiticamente. CAA, 

CMCT, 

CCEC 

  1.2.  Representa 

analiticamente límites de 

funcións dadas 

graficamente. 

  2.  Calcular límites de diversos 

tipos a partir da expresión 

analítica da función. 

  2.1.  Calcula límites inmediatos 

que só requiren coñecer 

os resultados operativos 

e comparar infinitos. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  2.2.  Calcula límites infinitos de 

cocientes, de diferenzas 

e de potencias. 

  2.3.  Calcula límites  

finitos  de cocientes, de 

diferenzas e de potencias 

distinguindo, se o caso o 

esixe, os límites laterais. 

  3.  Coñecer o concepto de 

continuidade nun punto, 

relacionándoo coa idea de 

límite, e identificar a causa 

da descontinuidade. 

  3.1.  Recoñece se unha 

función é continua nun 

punto ou, se non o é, a 

causa da 

descontinuidade. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 
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-  Cocientes de polinomios ou 

doutras expresións infinitas. 

-  Diferenzas de expresións 

infinitas. 

-  Potencias. 

-  Cálculo de límites finitos e 

límites laterais 

-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias sinxelas. 

Continuidade. 

Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. 

Causas de descontinuidade. 

-  Continuidade nun intervalo. 

Estender o concepto á 

continuidade nun 

intervalo. 

  3.2.  Determina o valor dun 

parámetro para que unha 

función definida «a 

anacos» sexa continua 

no «punto de empalme». 

CSIEE 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Resolver problemas 

seleccionando os datos e as 

estratexias apropiadas. 

-  Aplicar con rigor as estratexias 

traballadas na aula para resolver os 

exercicios formulados, seleccionando a 

máis adecuada en cada momento con 

criterio. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Entende as indicacións e explicacións 

orais no cálculo de límites e estudo de 

continuidade e aplícaas cando 

corresponde. 

Competencia dixital 
Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Reflexiona sobre cales son as súas 

fontes de información e establece 



criterios propios para discernir a súa 

fiabilidade. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a presentación dos exercicios en 

canto a limpeza e claridade, o que 

facilita a comprensión dos contidos 

traballados neles. 

Competencias sociais e cívicas 

Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 

cultural. 

-  Identificar as achegas de diversas 

culturas e de científicos no 

desenvolvemento da disciplina de 

análise matemática. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

-  Identifica as achegas para a súa 

aprendizaxe que propoñen os 

problemas guiados do tema. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Identificar potencialidades 

persoais como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

-  Desenvolve e aplica estratexias para 

realizar un menor número de erros no 

desenvolvemento dos exercicios á hora 

de calcular límites ou estudar a 

continuidade dunha función. 

 

 

2.- DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

Descrición da unidade 

A unidade comeza asentando a definición de derivada mediante o límite do cociente incremental, definindo 

as derivadas laterais e relacionando derivabilidade con continuidade. 

Complétase este primeiro apartado co estudo da derivabilidade das funcións definidas a anacos nos 

puntos de “empalme”. Esta cuestión, aínda que enfocada de forma moi práctica, ten unha clara implicación 

teórica pois vese con nitidez que para que unha función sexa derivable nun punto, en primeiro lugar debe 

ser continua nel e, ademais, as súas derivadas laterais deben coincidir. 

Despois, defínense a función derivada e as derivadas sucesivas. A nomenclatura Df para referirnos á 

derivada de f é útil cando a función vén dada pola súa expresión analítica. O apóstrofo (') serve para 

modificar o nome (f' é outra función que «se deriva», que provén de f) e non é razoable utilizalo como 

operador. É dicir, aínda que ás veces o utilicemos, non é formalmente correcto poñer (3x2 – 5x + 1)' cando 

se desexa derivar esa expresión; debe poñerse D(3x2 – 5x +1). 

E por último, repásanse as regras de derivación que xa se coñecían do curso anterior. Agora móstranse 

de forma máis sistemática e, sobre todo, practícanse moi abundantemente. Preténdese que o estudante 
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se sinta capaz de achar a función derivada de calquera función elemental. De feito, na práctica da 

derivación irase moito máis alá do que estes alumnos e alumnas poidan necesitar. 

 

TEMPORALIZACIÓN : 

4.ª SEMANA DE NOVEMBRO E 1.ª SEMANA DE DECEMBRO. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

 REVISAR O CONCEPTO E AMPLIAR OS MÉTODOS PARA O CÁLCULO DAS DERIVADAS DE 

FUNCIÓNS. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Derivada dunha función nun 

punto 

-  Taxa de variación media. 

-  Derivada dunha función nun 

punto. Interpretación. 

Derivadas laterais. 

-  Obtención da derivada 

dunha función nun punto a 

partir da definición. 

-  Estudo da derivabilidade 

dunha función nun punto 

estudando as derivadas 

laterais. 

  1.  Dominar os conceptos 

asociados á derivada 

dunha función: derivada 

nun punto, derivadas 

laterais, función derivada... 

  1.1.  Asocia a gráfica dunha 

función á da súa función 

derivada. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Acha a derivada dunha 

función nun punto a partir 

da definición (límite do 

cociente incremental). 

  1.3.  Estuda a derivabilidade 

dunha función definida «a 

anacos», recorrendo ás 

derivadas laterais no 

«punto de empalme». 

  2.  Coñecer as regras de 

derivación e utilizalas para 

  2.1.  Acha a derivada dunha 

función na que interveñen 

potencias, produtos e 

cocientes. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 



Derivabilidade das funcións 

definidas «a anacos» 

-  Estudo da derivabilidade 

dunha función definida a 

anacos no punto de 

empalme. 

-  Obtención da súa función 

derivada a partir das 

derivadas laterais. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica 

aproximada da función 

derivada doutra dada pola 

súa gráfica. 

Regras de derivación 

-  Regras de derivación das 

funcións elementais e dos 

resultados operativos. 

achar a función derivada 

doutra. 

  2.2.  Acha a derivada dunha 

función composta. 

CAA 

  

  

COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Utiliza con precisión e corrección a 

nomenclatura e simboloxía matemática 

das derivadas. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Respectar as normas de 

comunicación en calquera 

contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Respecta as normas de comunicación 

nas interaccións cos seus compañeiros 

e compañeiras na aula (respecta a 

quenda de palabra, diríxese con 
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respecto ao alumnado, o ton 

empregado é adecuado...). 

Competencia dixital 
Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Utiliza os recursos dixitais para adestrar 

e afianzar o cálculo de derivadas. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a orde nos seus exercicios e 

valórao. 

Competencias sociais e cívicas 

Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e respecto 

aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

-  Axuda aos seus compañeiros e 

compañeiras a resolver as súas 

dificultades no cálculo de derivadas, 

ben na aplicación de fórmulas, ben na 

simplificación alxébrica de resultados. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Acepta a aprendizaxe como un reto e é 

constante no seu esforzo. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de 

aprendizaxe. 

-  Elabora e aplica estratexias de creación 

propia para deducir e lembrar as 

fórmulas das funcións derivadas. 



  

3.-  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

Descrición da unidade 

As primeiras aplicacións da derivada que se ven nesta unidade son sinxelas e xa coñecidas polos 

estudantes. Revísanse, complétanse e fundaméntanse con certo rigor os seguintes contidos: 

-  Recta tanxente a unha curva nun punto. 

-  Intervalos de crecemento e decrecemento. 

-  Máximos e mínimos relativos. Unha vez identificados os puntos de derivada nula, recórrese ao signo de 

f en puntos moi próximos (á esquerda e á dereita de cada un deles) para descubrir o tipo de punto 

singular do que se trata'. 

Ademais, estúdase a información que se pode obter da segunda derivada: concavidade, convexidade e 

puntos de inflexión. 

Para finalizar a unidade, trabállase a optimización de funcións. Ao alumnado debe quedarlle moi claro que 

unha función definida nun intervalo (e sono a maioría das funcións que se pretenden optimizar) pode 

alcanzar o máximo, o mínimo ou ambos os dous nos extremos deste. Non adoita ser necesario recorrer á 

segunda derivada para descubrir se certo punto singular é máximo ou mínimo. Consideracións do tipo: «A 

función é derivable. A súa derivada só se anula en c, e f(c) é maior que o valor de f nos extremos do 

intervalo. Polo tanto, f(c) é máximo», son absolutamente suficientes para caracterizar máximos ou mínimos. 

 

TEMPORALIZACIÓN : 

 2.ª SEMANA DE DECEMBRO E 2ª E 3ª SEMANA DE XANEIRO 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

APLICAR AS DERIVADAS PARA OBTER INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS GRÁFICOS DAS 

FUNCIÓNS (CRECEMENTO, CONCAVIDADE...) E PARA OPTIMIZAR FUNCIÓNS. 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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Aplicacións da primeira 

derivada 

-  Obtención da tanxente a 

unha curva nun dos seus 

puntos. 

-  Identificación de puntos ou 

intervalos nos que a función 

é crecente (decrecente). 

-  Obtención de máximos e 

mínimos relativos. 

Aplicacións da segunda 

derivada 

-  Identificación de puntos ou 

intervalos nos que a función 

é cóncava ou convexa. 

-  Obtención de puntos de 

inflexión. 

Optimización de funcións 

-  Cálculo dos extremos dunha 

función nun intervalo. 

-  Optimización de funcións 

definidas mediante un 

enunciado. 

  1.  Achar a ecuación da recta 

tanxente a unha curva nun 

dos seus puntos. 

  1.1.  Dada unha función, acha a 

ecuación da recta tanxente 

nun dos seus puntos. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  2.  Coñecer as propiedades 

que permiten estudar 

crecementos, 

decrecementos, máximos 

e mínimos relativos, tipo de 

curvatura, etc., e sabelas 

aplicar en casos concretos. 

  2.1.  Dada unha función, sabe 

decidir se é crecente ou 

decrecente, cóncava ou 

convexa, nun punto ou nun 

intervalo, obtén os seus 

máximos e mínimos 

relativos e os seus puntos 

de inflexión. 

CAA, 

CCL, 

CSIEE, 

CD 

  3.  Dominar as estratexias 

necesarias para optimizar 

unha función. 

  3.1.  Dada unha función 

mediante a súa expresión 

analítica ou mediante un 

enunciado, encontra en 

que casos presenta un 

máximo ou un mínimo. 

CAA, 

CCL, 

CSIEE, 

CD 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, 

-  Elabora hipóteses sobre a función 

despois dun estudo analítico desta. 



químico, tecnolóxico, 

xeográfico...). 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Describe con claridade as 

características da función estudada 

utilizando derivadas. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Apóiase nos recursos dixitais facilitados 

ou buscados por el mesmo para 

afondar nas aplicacións da derivada ao 

estudo dunha función. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotián. 

-  Aprecia e goza da estética que presenta 

a resolución de problemas, como unha 

argumentación lóxica e unha 

exposición de xeito ordenado. 

Competencias sociais e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Acepta de bo grao outras opinións ou 

ideas sobre os problemas que está a 

realizar e integra as súas achegas no 

seu método de traballo. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde 

coñecementos previos dun tema. 

-  Integra coñecementos previos na 

resolución de exercicios. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

-  Realiza autoavaliacións adaptadas ao 

seu nivel de coñecementos de xeito 

crítico e construtivo. 

  

4.-REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

Descrición da unidade 

En unidades anteriores, e tamén durante o curso pasado, aprendeuse unha serie de ferramentas para 

construír curvas. Nesta unidade retómanse, sistematízanse e danse pautas para a súa utilización racional. 

Introdúcese cun par de exercicios para reforzar a asociación entre a forma dunha curva e a descrición dos 

seus elementos (asíntotas e outras ramas infinitas, puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos 

eixes...) mediante límites e mediante valores da función, da súa derivada e da súa segunda derivada. Este 

tipo de exercicios son moi útiles porque o estudante afianza o coñecemento do papel que xoga cada unha 

destas técnicas analíticas na representación de gráficas. Así, cando deban utilizalas con este fin, terán moi 

claro que buscan en cada momento e que conseguen con cada resultado. A práctica deste tipo de 

exercicios pódese prolongar do seguinte modo: cada estudante inventa unha gráfica e debúxaa. Descríbea 

mediante límites e valores de f e f'. Intercambia descricións cun compañeiro ou compañeira e esmérase 
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en debuxar a que se lle deu descrita. Despois xúntanse e comparan cada gráfica. Se coinciden, ben. Se 

non coinciden, onde está o erro, na descrición ou na interpretación? É esta unha interesante forma de 

autocorrixirse. Na maior parte dos casos non adoita ser necesaria a arbitraxe do profesor ou profesora. 

Os trazos da curva vanse perfilando «facéndolle preguntas» á función. Para iso posúese unha serie de 

ferramentas cuxo coñecemento é como o panel no que o artesán sitúa todos os seus instrumentos: ten 

moi claro cales son e para que serve cada un, pero rara vez terá que botar man de todos eles (para cada 

tarefa requirirá, só, algunhas ferramentas). Do mesmo xeito, as alumnas e os alumnos deben acostumarse 

a reflexionarse antes de empezar a súa tarefa (a representación dunha curva concreta), preguntándose 

cales son as súas características e, polo tanto, que instrumentos deben utilizar e en que orde. Coa práctica 

irán adquirindo «oficio». 

Un adestramento especial nalgúns tipos de funcións (polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, 

exponenciais...) iranos familiarizando coas peculiaridades de cada unha delas. 

 

TEMPORALIZACIÓN : 

4.ª SEMANA DE XANEIRO E A 1.ª SEMANA DE FEBREIRO. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

 COÑECER O PAPEL QUE DESEMPEÑAN AS FERRAMENTAS BÁSICAS DA ANÁLISE NA 

REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS E DOMINAR A REPRESENTACIÓN SISTEMÁTICA DE 

FUNCIÓNS POLINÓMICAS, RACIONAIS, TRIGONOMÉTRICAS, CON RADICAIS, EXPONENCIAIS... 

 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Ferramentas básicas para a 

construción de curvas 

-  Dominio de definición, 

simetrías, periodicidade. 

  1.  Coñecer o papel que 

desempeñan as 

ferramentas básicas da 

análise (límites, 

derivadas...) na 

representación de funcións 

e dominar a representación 

  1.1.  Representa funcións 

polinómicas. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC. 

  1.2.  Representa funcións 

racionais. 

  1.3.  Representa funcións 

trigonométricas. 



-  Ramas infinitas: asíntotas e 

ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de 

inflexión, cortes cos eixes... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións 

polinómicas. 

-  Representación de funcións 

racionais. 

-  Representación doutros tipos 

de funcións. 

sistemática de funcións 

polinómicas, racionais, con 

radicais, exponenciais, 

trigonométricas... 

  1.4.  Representa funcións 

exponenciais. 

  1.5.  Representa outros tipos de 

funcións. 

  

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Comprender e interpretar a 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Describe con precisión as 

características dunha función 

representada e aplica este 

coñecemento no proceso inverso para 

a súa representación. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Expresa con corrección lingüística e 

claridade cada paso realizado no 

estudo dunha función para a súa 

representación e describe o proceso 

coa súa propia linguaxe. 

Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

-  Utiliza as correccións das 

autoavaliacións e os exercicios en 

formato dixital para realizar unha 

avaliación crítica das súas 

aprendizaxes. 
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Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

-  Aprecia a evolución das matemáticas 

de representación de funcións e o 

impacto que iso tivo no 

desenvolvemento doutras disciplinas. 

Competencias sociais e cívicas 

Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Demostra ter un hábito de traballo, 

entrega as súas tarefas, realiza as 

actividades encomendadas, mostrando 

sentido de responsabilidade e non por 

obriga. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

-  Identifica con antelación as 

necesidades de recursos e apoios que 

vai necesitar para realizar os exercicios 

propostos. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

-  Solicita axuda aos seus compañeiros e 

compañeiras ou ao profesorado só 

despois de intentar resolver as 

dificultades por si mesmo, consultar o 

texto, buscar información... 

  

5.-  INTEGRAIS 

Descrición da unidade 

Nesta unidade preténdese introducir as integrais desde dous puntos de vista: 

-  Concepto e cálculo de primitivas como proceso inverso á derivación. 

-  Integral como área baixo a gráfica correspondente a unha función. 

E, sobre todo, a conexión entre ambas as dúas vertentes, que se concreta no teorema fundamental do 

cálculo e a regra de Barrow. 

O desenvolvemento da unidade comezará coa iniciación ao cálculo de primitivas, epígrafe coa que se 

pretende que se aprenda a obter primitivas inmediatas (∫cosx = sen x), case inmediatas (∫cos (ax + b) = 

(1/a) sen (ax + b)) e de expresións compostas, recoñecendo a derivada da función sobre a que actúa o 

factor integrado (∫cos (3x – 5) = sen (3x – 5) = ...). 

Co apartado seguinte preténdese que o alumnado: 

-  Comprenda o papel que desempeña a área baixo unha curva en moitas funcións concretas. 

-  Se familiarice coa función área baixo a curva, F(x), e as relacións coa función inicial, f(x). 

-  Chegue, pois, á convicción de que F' (x) = f(x). 



Unha vez adquirido o coñecemento intuitivo ao que nos referimos no parágrafo anterior, xa se pode 

enunciar o teorema fundamental do cálculo. A regra de Barrow é unha consecuencia inmediata e, para os 

estudantes, un instrumento sinxelo e eficaz para o cálculo de áreas, coas súas correspondentes 

aplicacións. 

 

TEMPORALIZACIÓN :  2.ª E  3.ª SEMANAS DE FEBREIRO. 

 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

 COÑECER AS INTEGRAIS NA SÚA DOBRE VERTENTE, PRIMITIVAS E INTEGRAL DEFINIDA. 

RELACIONALAS MEDIANTE O TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO E DOMINAR SINXELOS 

PROCEDEMENTOS PARA A OBTENCIÓN DE PRIMITIVAS E PARA CALCULAR ÁREAS. 

  

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Primitiva dunha función 

-  Cálculo de primitivas de 

funcións elementais. 

-  Cálculo de primitivas de 

funcións compostas. 

Área baixo unha curva 

-  Relación analítica entre a 

función e a área baixo a 

curva. 

-  Identificación da magnitude 

que representa a área baixo 

a curva dunha función 

concreta. (Por exemplo: 

baixo unha función v-t, a 

  1.  Coñecer o concepto e a 

nomenclatura das primitivas 

(integrais indefinidas) e 

dominar a súa obtención 

(para funcións elementais e 

algunhas funcións 

compostas). 

  1.1.  Acha a primitiva (integral 

indefinida) dunha función 

elemental. 
CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CCEC 

  1.2.  Acha a primitiva dunha 

función na que deba 

realizar unha substitución 

sinxela. 

  2.  Coñecer o proceso de 

integración e a súa relación 

coa área baixo unha curva. 

  2.1.  Asocia unha integral 

definida á área dun recinto 

sinxelo. 

CAA, 

CCL, 

CSIEE, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Coñece a regra de Barrow 

e aplícaa ao cálculo das 

integrais definidas. 



Programación Matemáticas 2019-2020 

411 

área significa v · t, é dicir, 

espazo percorrido.) 

Teorema fundamental do 

cálculo 

-  Dada a gráfica dunha 

función  y = f (x),  elixir 

correctamente, entre 

varias, a gráfica de   

y = F (x),  sendo  . 

-  Construción aproximada da 

gráfica de    a partir da 

gráfica de  y = f (x). 

Regra de Barrow 

-  Aplicación da regra de 

Barrow para o cálculo 

automático de integrais 

definidas. 

Área encerrada por unha 

curva 

-  O signo da integral. 

Diferenza entre “integral” e 

“área encerrada pola 

curva”. 

-  Cálculo da área encerrada 

entre unha curva, o eixe X e 

dúas abscisas. 

-  Cálculo da área encerrada 

entre dúas curvas. 

  3.  Dominar o cálculo de áreas 

comprendidas entre dúas 

curvas e o eixe X nun 

intervalo. 

  3.1.  Acha a área do recinto 

limitado por unha curva e o 

eixe X nun intervalo. 

CD, 

CAA, 

CCEC, 

CSC, 

CSIEE 

  3.2.  Acha a área comprendida 

entre dúas curvas. 

  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 



Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

-  Emprega a simboloxía matemática da 

unidade con precisión, aplicando 

coñecementos previos e novos sobre o 

tema. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Explica os pasos realizados na 

resolución de exercicios de cálculo de 

integrais ou resolución de problemas 

de áreas con precisión e coherencia. 

Competencia dixital 

Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Utiliza os recursos dixitais á súa 

disposición para adestrar as 

estratexias de integración de funcións. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a orde e a estética na realización 

dos exercicios (sitúa os símbolos de 

integración á altura adecuada, escribe 

con claridade...). 

Competencias sociais e cívicas 

Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

-  Respecta e aprecia diversas maneiras 

de abordar os exercicios propostos e 

comparte as súas ideas. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Ser constante no traballo, 

superando as dificultades. 

-  Persiste no cálculo de integrais 

superando bloqueos e dificultades e 

non abandona o exercicio sen intentar 

outros camiños para a resolución. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos. 

-  Elabora estratexias persoais para a 

resolución de integrais e exponas 

razoadamente. 
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  Bloque 3. Estatística e Probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 i 

 l 

  

 B4.1. Afondamento na 

teoría da probabilidade. 

Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación 

de probabilidades a 

sucesos mediante a regra 

de Laplace e a partir da 

súa frecuencia relativa. 

 B4.2. Experimentos 

simples e compostos. 

Probabilidade 

condicionada. 

Dependencia e 

independencia de 

sucesos. 

 B4.3. Teoremas da 

probabilidade total e de 

Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais, e 

verosimilitude dun 

suceso. 

  

 B4.1. Asignar 

probabilidades a 

sucesos aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos, utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas de 

reconto persoais, 

diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia, 

a axiomática da 

probabilidade e o 

teorema da 

probabilidade total, e 

aplica o teorema de 

Bayes para modificar a 

probabilidade asignada 

a un suceso 

(probabilidade inicial) a 

partir da información 

obtida mediante a 

experimentación 

(probabilidade final), 

empregando os 

resultados numéricos 

 MACS2B4.1.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

en experimentos simples 

e compostos mediante a 

regra de Laplace, as 

fórmulas derivadas da 

axiomática de Kolmogorov 

e diferentes técnicas de 

reconto. 

  

 CMCCT 

 MACS2B4.1.2. Calcula 

probabilidades de 

sucesos a partir dos 

sucesos que constitúen 

unha partición do espazo 

mostral. 

 CMCCT 

 MACS2B4.1.3. Calcula a 

probabilidade final dun 

suceso aplicando a 

fórmula de Bayes. 

  

 CMCCT 



  Bloque 3. Estatística e Probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

obtidos na toma de 

decisións en contextos 

relacionados coas 

ciencias sociais. 

 MACS2B4.1.4. Resolve 

unha situación 

relacionada coa toma de 

decisións en condicións 

de incerteza en función da 

probabilidade das 

distintas opcións. 

 CMCCT 

  

 i 

 l 

 B4.4. Poboación e 

mostra. Métodos de 

selección dunha mostra. 

Tamaño e 

representatividade dunha 

mostra. 

 B4.5. Estatística 

paramétrica. Parámetros 

dunha poboación e 

estatísticos obtidos a 

partir dunha mostra. 

Estimación puntual. 

 B4.6. Media e desviación 

típica da media mostral e 

da proporción mostral. 

Distribución da media 

mostral nunha poboación 

normal. Distribución da 

media mostral e da 

proporción mostral no 

caso de mostras grandes. 

 B4.7. Estimación por 

intervalos de confianza. 

 B4.2. Describir 

procedementos 

estatísticos que 

permiten estimar 

parámetros 

descoñecidos dunha 

poboación cunha 

fiabilidade ou un erro 

prefixados, calculando o 

tamaño mostral 

necesario e construíndo 

o intervalo de confianza 

para a media dunha 

poboación normal con 

desviación típica 

coñecida e para a media 

e proporción 

poboacional, cando o 

tamaño mostral é 

suficientemente grande. 

 MACS2B4.2.1. Valora a 

representatividade dunha 

mostra a partir do seu 

proceso de selección. 

  

§CMCCT 

 MACS2B4.2.2. Calcula 

estimadores puntuais 

para a media, varianza, 

desviación típica e 

proporción poboacionais, 

e aplícao a problemas 

reais. 

 CMCCT 

 MACS2B4.2.3. Calcula 

probabilidades asociadas 

á distribución da media 

mostral e da proporción 

mostral, aproximándoas 

pola distribución normal 

de parámetros axeitados a 

cada situación, e aplícao a 

problemas de situacións 

reais. 

 CMCCT 
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  Bloque 3. Estatística e Probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

Relación entre confianza, 

erro e tamaño mostral. 

 B4.8. Intervalo de 

confianza para a media 

poboacional dunha 

distribución normal con 

desviación típica 

coñecida. 

 B4.9. Intervalo de 

confianza para a media 

poboacional dunha 

distribución de modelo 

descoñecido e para a 

proporción no caso de 

mostras grandes. 

 MACS2B4.2.4. Constrúe, 

en contextos reais, un 

intervalo de confianza 

para a media poboacional 

dunha distribución normal 

con desviación típica 

coñecida. 

CMCCT 

 MACS2B4.2.5. Constrúe, 

en contextos reais, un 

intervalo de confianza 

para a media poboacional 

e para a proporción no 

caso de mostras grandes. 

  

 CMCCT 

 MACS2B4.2.6. Relaciona 

o erro e a confianza dun 

intervalo de confianza co 

tamaño mostral, e calcula 

cada un destes tres 

elementos, coñecidos os 

outros dous, e aplícao en 

situacións reais. 

 CMCCT 



  Bloque 3. Estatística e Probabilidade   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 e 

 i 

 l 

 m 

 B4.10. Identificación das 

fases e das tarefas dun 

estudo estatístico. 

Elaboración e 

presentación da 

información estatística. 

Análise e descrición de 

traballos relacionados coa 

estatística e o azar, 

interpretando a 

información e detectando 

erros e manipulacións. 

 B4.3. Presentar de 

forma ordenada 

información estatística 

utilizando vocabulario e 

representacións 

adecuadas, e analizar 

de xeito crítico e 

argumentado informes 

estatísticos presentes 

nos medios de 

comunicación, na 

publicidade e noutros 

ámbitos, prestando 

especial atención á súa 

ficha técnica e 

detectando posibles 

erros e manipulacións 

na súa presentación e 

conclusións. 

 MACS2B4.3.1. Utiliza as 

ferramentas necesarias 

para estimar parámetros 

descoñecidos dunha 

poboación e presentar as 

inferencias obtidas 

mediante un vocabulario e 

representacións 

axeitadas. 

  

 CCL 

 CMCCT 

  

MACS2B4.3.2. Identifica e 

analiza os elementos 

dunha ficha técnica nun 

estudo estatístico sinxelo. 

 CMCCT 

 MACS2B4.3.3. Analiza 

de xeito crítico e 

argumentado información 

estatística presente nos 

medios de comunicación e 

noutros ámbitos da vida 

cotiá. 

 CMCCT 

 CSC 

  

  

1.- AZAR E PROBABILIDADE 

Descrición da unidade 

Cremos importante que os alumnos e as alumnas deste nivel saiba que a probabilidade real dun suceso 

só se pode descubrir mediante experimentación. A lei de Laplace (ou a xeneralización desta que se realiza 

na resolución deste problema) é só aplicable a casos ideais. Cando a aplicamos a dados, moedas, naipes, 

urnas, estamos supoñendo que son correctos, é dicir, ideais. 



Programación Matemáticas 2019-2020 

417 

Darase unha fundamentación teórica do cálculo de probabilidades: álxebra de sucesos empregando 

diagramas de Venn e estudo das leis da probabilidade inspiradas nas propiedades das frecuencias 

relativas. 

A probabilidade condicionada, coa súa aplicación ás táboas de continxencia, sucesos dependentes e 

independentes, a fórmula da probabilidade total e a fórmula de Bayes completan o percorrido teórico desta 

unidade. 

O máis importante desta, cremos, é a resolución de problemas de probabilidade polo método que sexa, 

con tal de que se faga de xeito comprensivo. Amosaranse gran cantidade de problemas resoltos e 

propostos, tanto ao longo do desenvolvemento teórico como ao final deste. 

Hai moitos problemas de probabilidade, de aparencia moi complexa, que quedan notablemente 

simplificados se a experiencia global se considera descomposta nunha secuencia de experiencias sinxelas 

cuxas probabilidades son moi fáciles de obter. Para iso, resulta moi útil o diagrama en árbore, cuxo uso 

permite resolver con facilidade problemas que, en principio, parecen moi complicados. 

Deste xeito chégase mesmo a resolver razoadamente, de forma intuitiva, os típicos problemas de 

probabilidades «a posteriori» sen coñecer sequera a fórmula de Bayes. Se se segue este proceso, a 

formalización ou non da fórmula correspondente dependerá do desexo de pechar teoricamente a unidade, 

pero non da necesidade da fórmula para resolver os problemas. 

  

TEMPORALIZACIÓN : 

  4.ª SEMANA DE FEBREIRO E  1.ª SEMANA DE MARZO. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

 COÑECER OS CONCEPTOS DE PROBABILIDADE CONDICIONADA, DEPENDENCIA E 

INDEPENDENCIA DE SUCESOS, PROBABILIDADE TOTAL E PROBABILIDADE «A POSTERIORI» 

E UTILIZALOS PARA CALCULAR PROBABILIDADES. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

  1.  Coñecer e aplicar a 

linguaxe dos sucesos e a 

probabilidade asociada a 

  1.1.  Expresa mediante 

operacións con 

sucesos un enunciado. 

CCL, 

CAA, 



-  Recoñecemento e obtención de 

sucesos complementarios 

incompatibles, unión de sucesos, 

intersección de sucesos... 

-  Propiedades das operacións con 

sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia 

relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei 

dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

eles así como as súas 

operacións e 

propiedades. 

  1.2.  Aplica as leis da 

probabilidade para 

obter a probabilidade 

dun suceso a partir das 

probabilidades doutros. 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os conceptos de 

probabilidade 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidade 

total e probabilidade «a 

posteriori» e utilizalos 

para calcular 

probabilidades. 

  2.1.  Aplica os conceptos de 

probabilidade 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para achar 

relacións teóricas entre 

eles. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD   2.2.  Calcula probabilidades 

formuladas mediante 

enunciados que poden 

dar lugar a unha táboa 

de continxencia. 
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-  Xustificación das propiedades da 

probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para 

o cálculo de probabilidades 

sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias 

nas que non se pode aplicar a lei 

de Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de 

dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades «a 

posteriori». 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar 

graficamente procesos e 

relacións probabilísticos: táboas 

de continxencia. 

-  Manexo e interpretación das 

táboas de continxencia para 

formular e resolver algúns tipos de 

problemas de probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar 

graficamente procesos e 

relacións probabilísticos. 

  2.3.  Calcula probabilidades 

totais ou «a posteriori» 

utilizando un diagrama 

en árbore ou as 

fórmulas 

correspondentes. 



-  Utilización do diagrama en árbore 

para describir o proceso de 

resolución de problemas con 

experiencias compostas. Cálculo 

de probabilidades totais e 

probabilidades «a posteriori». 

  

COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas, comprender 

o que acontece arredor nosa e 

responder preguntas. 

-  Define de xeito crítico e argumentado a 

súa visión persoal sobre o azar e o 

cálculo de probabilidades aplicado a 

contextos reais, pon exemplos e dá 

razóns para apoiar os seus 

argumentos. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 

-  Reformula os enunciados dos 

problemas coas súas propias palabras 

mostrando comprendelos. 

Competencia dixital 

Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

-  Mostra ter criterio para o uso adecuado 

das ferramentas tecnolóxicas ao 

servizo da resolución de problemas de 

probabilidade. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Coñece os autores máis relevantes na 

historia do cálculo de probabilidades, 

as súas achegas e motivacións para 

traballar esta disciplina. 

Competencias sociais e cívicas 

Evidenciar preocupación polos 

máis desfavorecidos e respecto 

aos distintos ritmos e 

potencialidades. 

-  Mostra unha actitude respectuosa ante 

os distintos ritmos de aprendizaxe e 

traballo que se dan na clase. 
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Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou os proxectos. 

-  Afronta os problemas de probabilidade 

como un reto asumindo riscos á hora 

de inicar os procesos de resolución, 

utilizando estratexias diverxentes ou 

ideas propias. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

-  Verbaliza os seus logros e bloqueos na 

resolución de exercicios, problemas e 

na comprensión de contidos de 

probabilidade. 

  

  

2.- AS MOSTRAS ESTATÍSTICAS 

Descrición da unidade 

Nesta unidade aproxímase o alumnado ao papel que xogan as mostras no proceso de inferencia estatística. 

Hai un primeiro achegamento, de tipo conceptual, no que, con exemplos e situacións concretas, se propicia 

a comprensión das características das mostras: 

-  O papel que desempeñan as mostras como «indicios» do que acontece na poboación. 

-  Por que é interesante (e con frecuencia imprescindible) recorrer a unha mostra para ter información da 

poboación? 

-  É posible conseguir unha notable calidade de información sobre a poboación a partir dunha mostra, con 

tal de que sexa representativa. 

-  Importancia da aleatoriedade na elección dos elementos da mostra. Distintos tipos de mostraxe aleatoria. 

Uso da calculadora (tecla RAN) para «sortear» números. 

A continuación procédese a un tratamento máis sistemático e procedemental sobre a mostraxe e os seus 

tipos: 

-  Mostraxe aleatoria simple. 

-  Mostraxe aleatoria sistemática. 

-  Mostraxe aleatoria estratificada. 

Preténdese que os estudantes deseñen mostraxes en situacións concretas, valéndose da calculadora (ou 

o ordenador) para sortear números. 

 



TEMPORALIZACIÓN : 

  2.ª E  3.ª SEMANAS DE MARZO. 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

COÑECER O PAPEL DAS MOSTRAS, O SEU TRATAMENTO E O TIPO DE CONCLUSIÓNS QUE 

DELAS PODEN OBTERSE PARA A POBOACIÓN. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Poboación e mostra 

-  O papel das mostras. 

-  Por que se recorre ás 

mostras? Identificación, en 

cada caso, dos motivos 

polos que un estudo se 

analiza a partir dunha mostra 

en vez de sobre a poboación 

ao completo. 

  1.  Coñecer o papel das 

mostras, as súas 

características, o proceso 

da mostraxe e algúns dos 

distintos modos de obter 

mostras aleatorias (sorteo, 

sistemático, estratificado). 

  1.1.  Identifica cando un 

colectivo é poboación ou é 

mostra, razoa por que se 

debe recorrer a unha 

mostra nunha 

circunstancia concreta, 

comprende que unha 

mostra debe ser aleatoria 

e dun tamaño adecuado 

ás circunstancias da 

experiencia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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Características relevantes 

dunha mostra 

-  Tamaño. Constatación do 

papel que xoga o tamaño da 

mostra. 

-  Aleatoriedade. Distinción de 

mostras aleatorias doutras 

que non o son. 

Mostraxe. Tipos de mostraxe 

aleatoria 

-  Mostraxe aleatoria simple. 

-  Mostraxe aleatoria 

sistemática. 

-  Mostraxe aleatoria 

estratificada. 

-  Utilización dos números 

aleatorios para obter ao azar 

un número de entre N. 

  1.2.  Describe, calculando os 

elementos básicos, o 

proceso para realizar unha 

mostraxe por sorteo, 

sistemático ou 

estratificado. 

  



COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para 

solucionar problemas, comprender 

o que acontece arredor nosa e 

responder preguntas. 

-  Utiliza de xeito argumentado os 

coñecementos sobre mostras 

estatísticas para realizar críticas sobre 

procesos estatísticos reais. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Utiliza a linguaxe con precisión e 

corrección lingüística para responder 

aos exercicios propostos. 

Competencia dixital 

Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o 

traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Busca e manexa recursos dixitais por 

iniciativa propia que faciliten o proceso 

estatístico. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Percibe a importancia da estatística no 

contexto actual e as achegas á ciencia 

na súa evolución histórica. 

Competencias sociais e cívicas 

Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas 

fontes, e identificar as implicacións 

que ten vivir nun Estado social e 

democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

-  Aplica os coñecementos estatísticos á 

comprensión e análise dos procesos de 

participación democrática. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde 

coñecementos previos dun tema. 

-  Realiza achegas sobre os exercicios e 

contidos de xeito orixinal e con 

propostas creativas. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 

-  Móstrase consciente dos seus 

coñecementos adquiridos e dos non 

adquiridos en relación coa unidade. 
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3.-  INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DA MEDIA 

Descrición da unidade 

Nesta unidade danse os primeiros pasos na inferencia estatística estimando a media dunha poboación a 

partir dunha mostra. 

Toda a inferencia estatística deste nivel se apoia na distribución normal. Por iso, é fundamental que se 

domine con absoluta soltura. A unidade comeza cunha revisión das técnicas para calcular probabilidades 

en distribucións normais, prestando unha atención moi especial á obtención de intervalos característicos, 

que van resultar claves para todo tipo de situacións. 

A distribución das medias das mostras de certo tamaño (teorema central do límite) é o resultado no que 

se apoiará a estimación das medias. Trabállase con el a varios niveis: 

-  Intuitivamente. Estúdase o comportamento das medias das puntuacións obtidas ao lanzar un, dous, tres 

ou catro dados. É unha forma estupenda de aproximarse ao teorema central do límite desde unha 

situación moi coñecida 

-  Conceptualmente. Enúnciase o teorema e reflexiónase sobre as súas consecuencias. 

-  Procedementalmente. A partir de poboacións concretas analízanse as distribucións das súas medias 

mostrais e obtéñense intervalos característicos    . 

Finalmente chégase á parte principal da unidade: a obtención de intervalos de confianza para μ a partir 

dunha mostra, e o cálculo do tamaño da mostra a partir da cal se pretende realizar unha estimación con 

certas condicións. 

A novidade e complexidade do tema obrigounos a non afondar nas repercusións que ten o substituír a 

desviación típica poboacional, σ, cando é descoñecida, pola desviación típica mostral, s. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN : 

  2.ª, 3.ª E 4.ª SEMANAS DE ABRIL. 

  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

 TOMANDO COMO BASE A CURVA NORMAL E O COÑECEMENTO TEÓRICO DA DISTRIBUCIÓN 

DAS MEDIAS MOSTRAIS, REALIZAR INFERENCIAS ESTATÍSTICAS SOBRE O VALOR DA MEDIA 

DUNHA POBOACIÓN A PARTIR DUNHA MOSTRA. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        

Distribución normal 

-  Manexo destro da distribución 

normal. 

-  Obtención de intervalos 

característicos. 

Teorema central do límite 

-  Comportamento das medias das 

mostras de tamaño n:  teorema 

central do límite. 

-  Aplicación do teorema central do 

límite para a obtención de 

intervalos característicos para 

as medias mostrais. 

  1.  Coñecer as 

características da 

distribución normal, 

interpretar os seus 

parámetros e utilizala 

para calcular 

probabilidades con 

axuda das táboas. 

  1.1.  Calcula probabilidades 

nunha distribución N( s) m. 

CAA, 

CCL, 

CMTC 

  1.2.  Obtén o intervalo 

característico ( m± k) 

correspondente a certa 

probabilidade. 

  2.  Coñecer e aplicar o 

teorema central do 

límite para describir o 

comportamento das 

medias das mostras de 

certo tamaño extraídas 

dunha poboación de 

  2.1.  Describe a distribución das 

medias mostrais 

correspondentes a unha 

poboación coñecida (con 

n³ 30 ou ben coa 

poboación normal), e 

calcula probabilidades 

relativas a elas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 
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Estatística inferencial 

-  Estimación puntual e estimación 

por intervalo. 

. Intervalo de confianza. 

. Nivel de confianza. 

-  Descrición de como inflúe o 

tamaño da mostra nunha 

estimación: como varían o 

intervalo de confianza e o nivel 

de confianza. 

Intervalo de confianza para a 

media 

-  Obtención de intervalos de 

confianza para a media. 

Relación entre o tamaño da 

mostra, o nivel de confianza e a 

cota de erro 

-  Cálculo do tamaño da mostra 

que debe utilizarse para realizar 

unha inferencia con certas 

condicións de erro e de nivel de 

confianza. 

características 

coñecidas. 

  2.2.  Acha o intervalo 

característico 

correspondente ás medias 

de certo tamaño extraidas 

de certa poboación e 

correspondente a unha 

probabilidade. 

  3.  Coñecer, comprender e 

aplicar a relación que 

existe entre o tamaño 

da mostra, o nivel de 

confianza e o erro 

máximo admisible na 

construción de 

intervalos de confianza 

para a media. 

  3.1.  Constrúe un intervalo de 

confianza para a media 

coñecendo a media 

mostral, o tamaño da 

mostra e o nivel de 

confianza. 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 

  3.2.  Calcula o tamaño da 

mostra ou o nivel de 

confianza cando se 

coñecen os demais 

elementos do intervalo. 



COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Recoñecer a importancia da 

ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Analiza procesos estatísticos de 

actualidade con argumentos 

matemáticos. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais. 

-  Describe por escrito con claridade e 

corrección os pasos que cómpre 

realizar nun exercicio. 

Competencia dixital 

Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de 

comunicación. 

-  Realiza un comentario crítico das 

noticias dos medios de comunicación 

con contido estatístico, pon exemplos 

de actualidade e aplica os contidos 

traballados en contextos diversos. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 

-  Aprecia o valor do rigor matemático na 

comprensión do mundo actual. 

Competencias sociais e cívicas 

Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Elabora opinións e criterios propios en 

relación á estatística e o seu uso en 

contextos actuais. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

-  Emprega coñecementos e recursos 

adaptados ao seu nivel de 

coñecementos para resolver os 

exercicios e problemas propostos. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de aprendizaxe. 

-  Autoavalía con sentido crítico e 

construtivo os seus procesos de 

aprendizaxe. 

  

4.- INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DUNHA PROPORCIÓN 

Descrición da unidade 

O desenvolvemento desta unidade é similar ao da anterior, dándose aquí os pasos necesarios para estimar 

proporcións dunha poboación a partir dunha mostra. 



Programación Matemáticas 2019-2020 

429 

Comézase vendo unha serie de situacións nas que se relaciona a proporción de individuos con certa 

característica nunha poboación coa correspondente proporción na mostra. Estes exemplos xustifican a 

necesidade de dominar a distribución binomial para proceder a este estudo. 

Polo tanto, en primeiro lugar, procederase á revisión da distribución binomial e de como, en certos casos, 

se aproxima a unha normal. 

Como consecuencia, para unha poboación coñecida, as proporcións mostrais, en certos casos, 

distribúense de forma aproximadamente normal, o que permite obter intervalos característicos que 

respondan a esixencias xustificadas. 

Deste modo estase en condicións de dar o paso contrario: a partir dunha mostra sobre a que se calcula 

unha proporción, estimar a proporción da poboación mediante un intervalo de confianza. Tamén aquí nos 

vemos obrigados a evitar algunhas xustificacións ou a simplificar algúns procesos: 

-  Na construción dos intervalos de confianza, posto que a proporción da poboación, p, non é coñecida (é, 

precisamente, o que se está a estimar), recorremos á da mostra. 

-  Aínda que as posibles proporcións mostrais seguen unha distribución discreta (por tomar valores 0/n, 

1/n, 2/n..., n/n), tratámolas como «normais» sen efectuar ningún tipo de axuste. 

Esperamos que estas simplificacións parezan razoables pois, aínda así, xa é moito o esforzo que deben 

realizar os estudantes para abranguer toda esta materia. 

  

  

TEMPORALIZACIÓN : 

  1.ª, 2.ª E 3.ª SEMANAS DE MAIO. 

  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS : 

 TOMANDO COMO BASE A DISTRIBUCIÓN BINOMIAL E A SÚA APROXIMACIÓN Á CURVA 

NORMAL, DEDUCIR A DISTRIBUCIÓN DE PROPORCIÓNS MOSTRAIS E, A PARTIR DELA, INFERIR 

UNHA PROPORCIÓN (OU UNHA PROBABILIDADE) NUNHA POBOACIÓN A PARTIR DUNHA 

MOSTRA. 

CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES/ COMPETENCIAS CLAVE 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

        



Distribución binomial 

-  Aproximación á normal. 

-  Cálculo de probabilidades 

nunha distribución binomial 

mediante a súa 

aproximación á normal 

correspondente. 

Distribución de proporcións 

mostrais 

-  Obtención de intervalos 

característicos para as 

proporcións mostrais. 

Intervalo de confianza para 

unha proporción  

(ou unha probabilidade) 

-  Obtención de intervalos de 

confianza para a proporción. 

-  Cálculo do tamaño da mostra 

que debe utilizarse para 

realizar unha inferencia 

sobre unha proporción con 

certas condicións de erro 

máximo admisible e de nivel 

de confianza. 

  1.  Coñecer as características 

da distribución binomial 

B (n, p), a obtención dos 

parámetros, m e s e a súa 

similitude cunha 

normal cando  

n · p³ 5. 

  1.1.  Dada unha distribución 

binomial, recoñece a 

posibilidade de aproximala 

por unha normal, obtén os 

seus parámetros e calcula 

probabilidades a partir 

dela. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CMCT 

  2.  Coñecer, comprender e 

aplicar as características 

da distribución das 

proporcións mostrais e 

calcular probabilidades 

relativas a elas. 

  2.1.  Describe a distribución das 

proporcións mostrais 

correspondente a unha 

poboación coñecida e 

calcula probabilidades 

relativas a ela. 

CSIEE, 

CAA, 

CCEC, 

CSC 

  2.2.  Para certa probabilidade, 

acha o intervalo 

característico 

correspondente das 

proporcións en mostras de 

certo tamaño. 

  3.  Coñecer, comprender e 

aplicar a relación que existe 

entre o tamaño da mostra, 

o nivel de confianza e o 

erro máximo admisible na 

construción de intervalos 

de confianza para 

proporcións e 

probabilidades. 

  3.1.  Constrúe un intervalo de 

confianza para a 

proporción (ou a 

probabilidade) coñecendo 

unha proporción mostral, o 

tamaño da mostra e o nivel 

de confianza. 

CAA, 

CCEC, 

CD, 

CSC, 

CMCT 
  3.2.  Calcula o tamaño da 

mostra ou o nivel de 

confianza cando se 

coñecen os demais 

elementos do intervalo. 
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COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

      

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Crea táboas a partir de datos e 

interpreta correctamente as dadas. 

Competencia en comunicación 

lingüística 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Expresa cun discurso fluído e correcto 

desde o punto de vista lingüístico a 

análise da solución dos problemas e a 

súa interpretación. 

Competencia dixital 
Manexar ferramentas dixitais para 

a construción de coñecemento. 

-  Afonda nos contidos do tema a partir 

das ferramenta dixitais propostas. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

-  Coida a realización de gráficos ou 

táboas con sentido de orde e estética. 

Competencias sociais e cívicas 

Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Desenvolve o sentido crítico á hora de 

elaborar unha opinión a partir do 

coñecemento matemático de procesos. 

Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor 

Atopar posibilidades no contorno 

que outros non aprecian. 

-  Vincula as aprendizaxes a situacións 

persoais e atopa oportunidades para 

aplicalos. 

Competencia para aprender a 

aprender 

Aplicar estratexias para a mellora 

do pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-  Encontra relación entre os contidos 

traballados e outros ámbitos. 

  

ACTIVIDADES: 

 Resolución de exercicios e problemas de cada contido programado . 

 Modelar con Geogebra , cando menos, dous exercicios de cada unha das unidades de cada 

bloque 

 Exposición en clase de procedementos de resolución por parte do alumnado. 

  

 

 

 



RECURSOS: 

Vídeos dos portais educativos: 

https://www.youtube.com/user/juanmemol 

 http://www.unicoos.com/ 

 

           libros dixitais en formato pdf que os alumnos poden descargar ó seu ordenador ou móbil. 

           Emprego de geogebra , por parte do profesor, á hora de expoñer os distintos contidos ós alumnos xa 

que é un programa que permite a visualización dinámica dos conceptos. 

 

METODOLOXÍA: 

Catro principios fundamentais sosterán a metodoloxía: a aprendizaxe debe ser significativa, activa, 

participativa e funcional. 

  

Partindo do nivel de coñecementos e desenrolo do alumno , construiremos aprendizaxes que 

favorezan e melloren dito nivel de desenrolo, dando prioridade á comprensión fronte ós exercicios 

mecánicos, sen esquecer a presenza destes en diversos apartados da actividade matemática. 

Fomentarase a reflexión persoal do aprendido con actividades nas que o alumno poida usar os novos 

coñecementos, comprobando así a utilidade dos mesmos e gozando do proceso da aprendizaxe. 

  

Fomentarase o diálogo na clase, a discusión entre o profesor e os alumnos, e entre eles 

mesmos, tendo en conta que tódalas preguntas e respostas aínda que sexan incorrectas ou non se 

axusten ás expectativas do profesor, poden conducir a un frutífero debate e a unha mellor 

comprensión por parte dos alumnos e a eliminar interpretacións erróneas específicas. O aprendizaxe 

debe ser participativa en todo momento. 

  

A miúdo, e antes de empezar a exposición dos contidos teóricos comezaremos pola 

presentación de problemas que se dean na vida real para, a partir da busca de solucións, remontemos 

cara os aspectos teóricos máis importantes do tema. 

  

A estratexia metodolóxica diaria basearase en todo momento no emprego de múltiples 

dinámicas de traballo, co fin de manter a atención e evitar a monotonía . 

  

https://www.youtube.com/user/juanmemol
http://www.unicoos.com/
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O traballo persoal do alumno determinará o proceso de aprendizaxe en todos os bloques de contido. 

É evidente que para conseguir unha aprendizaxe significativa é necesario que o alumno asuma os 

conceptos na súa totalidade dende a súa propia práctica e experiencia. 

  

Nalgunhas unidades, se é posible,  realizaranse traballos de investigación. Nun enfoque investigador 

animaremos ós alumnos a que pensen estratexias alternativas, para ver se se chega ó mesmo 

resultado ou se produce algunha diferenza. Mostrarémonos dispostos a segui-las pistas, 

alternativas,… que suxiran os alumnos, aínda que saibamos que algunhas delas non nos conducen 

a ningunha parte. O traballo en equipo será fundamental para promover a investigación e fomentar o 

debate. Os alumnos realizarán o seu propio traballo de investigación a partir de cálculos, táboas, 

enquisas, gráficos estatísticos, etcétera. A realización dos seus propios traballos será a mellor arma 

para conseguir un aprendizaxe autenticamente significativo. 

  

Resolveremos problemas, incluíndo a aplicación da matemática á vida cotiá. Por problema 

entenderemos unha situación que leva un propósito que hai que conseguir e que require 

deliberacións.     

  

Como mínimo para a súa resolución hai que abordar os seguintes pasos: 

1.    análise do problema e emisión de hipóteses 

2.    busca de estratexias 

3.    resolución e comprobación das hipóteses. 

  

O profesor axudará ós alumnos a entender en cada momento como deben aplica-los conceptos e 

destrezas que están aprendendo e como usalos na resolución de problemas. 

  

En todos os bloques nos que se estrutura o curso, os alumnos deberán realizar na súa casa 

actividades de reforzo que axuden a consolidar os coñecementos adquiridos na clase. 

  

A realización de exames é necesaria por dous motivos fundamentais: o primeiro, para que os alumnos 

teñan un hábito de ter que estudar cunha data fixa, sendo capaces de asimilar os contidos aprendidos 

durante as últimas semanas. Un segundo motivo, é que supón unha preparación indispensable para 

unha actividade que terán que realizar nun futuro. 

  

Dous recursos fundamentais nesta etapa son a calculadora e o ordenador. No caso da calculadora, é 

un recurso moi próximo ó alumnado, por iso debemos aproveitar esta circunstancia para que os 



estudantes a usen adecuadamente e saquen o maior proveito da mesma. Agora ben, parece 

preocupante a falta de hábito de cálculo, tanto mental como manual. Os alumnos están, ás veces, 

habituados a un uso indiscriminado da calculadora, e incluso a utilizan para realizar operacións 

simples. Por conseguinte, o uso da calculadora estará limitado a aquelas operacións nas que sexa 

didacticamente rendible. 

Consideramos por tanto un obxectivo fundamental a desenvolver, a capacidade de cálculo mental dos 

alumnos. No tocante ó ordenador, trátase dun recurso de uso obrigado, non só pola capacidade de 

presentar os conceptos de forma intuitiva e favorecer a aprendizaxe interactiva, senón tamén pola 

súa crecente presenza na vida cotiá que fai que, cada vez máis, resulte indispensable o seu manexo, 

así como a educación no seu uso como ferramenta para camiñar pola actual sociedade da información 

e as novas tecnoloxías. 

Outra das consideracións importantes a ter en conta, é que o alumno alcance o convencemento de 

que as matemáticas non son un compartimento estanco con respecto ó resto das actividades 

humanas, e que poden servirse delas para resolver mellor moitos problemas da vida diaria, así como 

a súa utilización en determinados contidos doutras áreas de coñecemento,como as ciencias sociais, 

as ciencias da natureza e na tecnoloxía, en definitiva un aprendizaxe funcional. 

  

Resumindo, metodoloxía empregada terá en  conta os principios de intervención educativa, derivados da 

teoría do aprendizaxe significativo e que se poden resumir nos siguintes aspectos: 

1. Partir do nivel de desenrolo do alumnado. 

2. Asegurar a construción de aprendizaxes significativos. 

3. Facer que o alumnado constrúa aprendizaxes significativos por si mesmo. 

4. Facer que o alumnado modifique progresivamente os seus esquemas de coñecemento. 

5. Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado. 

6. Converter ó ordenador nunha ferramenta máis de uso habitual para o aprendizaxe das matemáticas 

  

Todos os principios psicopedagóxicos recollidos anteriormente xiran en torno a unha regra básica: a 

necesidade de que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativos e funcionais. Por iso, debe 

adoptarse unha metodoloxía que asegure que os aprendizaxes dos alumnos e das alumnas sexan 

verdadeiramente significativos. 

Asegurar un aprendizaxe significativo supón asumir unha serie de  condicións, que podemos resumir nos 

seguintes puntos: 

- O contido debe ser potencialmente significativo, tanto desde o punto de vista da  estrutura lóxica da 

disciplina (ou área) como no que concirne á estrutura psicolóxica do alumnado. 

- O proceso de ensinanza-aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e 

experiencias da vida cotiá dos alumnos e das alumnas. Neste sentido, a información que recibe o alumno 

debe ser lóxica, comprensible e útil. 

-  Deben potenciarse as relacións entre os aprendizaxes previos e os novos. 
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- Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así 

pois, han de estar motivados para relacionar os contidos novos con aqueles  adquiridos previamente. 

- As interaccións de profesorado e alumnado e de alumnos con alumnos facilitan a construción de 

aprendizaxes significativos. Ó mesmo tempo, favorecen os procesos de socialización entre os alumnos e as 

alumnas. 

-   É importante que os contidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado 

e que se aborden en contextos de colaboración e desde ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

- Na medida do posible, empregaranse o maior número de recursos TIC dispoñibles na multitude de 

plataformas de contidos educativos dispoñibles na rede . 

  

Na práctica de clase 

  

-       Explicación  paso a paso, polo profesor de cada apartado da unidade didáctica con reiteración de 

exercicios sobre cada un deles. 

-       Faranse os exercicios do material proporcionado polo profesor, das páxinas web 

seleccionadas,..graduando progresivamente o nivel de dificultade e recorrendo a ferramentas 

informáticas como  GeoGebra ,  .... 

-       Nos casos que se presten, fomentarase a colaboración e axuda entre o propio alumnado. 

-       Insistirase na importancia de ler varias veces un problema ou enunciado ata comprendelo 

claramente. 

-       Insistir na necesidade de aplicar a lóxica ante calquera problema antes de empezar a resolvelo e 

fixar una metodoloxía como ler o enunciado por partes, anotar os datos, expresar a solución tendo 

en  conta a pregunta do enunciado. 

  

 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS  

 

Antes de expoñe-lo deseño da avaliación inicial que se seguirá en cada un dos tres bloques nos que se divide 

a materia, convén ter claros os tres obxectivos fundamentais que se deben perseguir coa mesma: 

• Coñece-la situación inicial na que se atopa o alumnado e detectar, se é o caso, os motivos polos cales esa 

situación é ou  non a axeitada. 

• Coñece-la evolución educativa e académica de cada alumna e alumno e detectar, se é o caso, as causas 

polas cales esa evolucióné ou non  a desexable. 

• Coñece-la dinámica, tanto desde o punto de vista da actitude como desde o punto de vista académico, do 

grupo no seu conxunto e detectar, se é o caso, os motivos polos cales esa dinámica né ou non a axeitada. 

 

En cada un dos tres bloques ( álxebra, análise e probabilidade e estatística), teranse en conta: 

                                         

Instrumentos: 



•A información da profesora ou profesor  do Departamento de Matemáticas que impartiu docencia a cada 

alumna e alumno o curso académico anterior. 

•O seguimento diario  da actitude e do rendemento do grupo. 

 

Aspectos fundamentais a diagnosticar individualmente: 

•Existencia ou non de dificultades de comprensión. 

•Nivel de base matemática. 

•Falta de capacidade ou non. 

•Existencia ou non existencia de hábito de traballo. 

•Grao de interese pola materia. 

•Actitude na aula 

•Existencia ou non existencia de dificultades de expresión. 

•Integración no grupo. 

•Existencia ou non  dalgún tipo de problemática familiar que poida incidir no rendemento do alumna ou alumno. 

 

Aspectos fundamentais a diagnosticar globalmente en cada grupo: 

•Nivel medio de partida na materia. 

•Dinámica do grupo (atención ás explicacións do profesor ou profesora, respecto, participación, 

puntualidade...). 

 

En tódolos bloques nos que se divide a materia, entregaranse boletíns de exercicios ao alumnado. Na aula 

resolveranse parte dos exercicios destes boletíns e o resto serán resoltos polo alumnado na casa. A aquelas 

alumnas e alumnos que presenten algunha dificultade nalgunha desas partes, seralles entregado un boletín 

exercicios de reforzo.  Estes boletíns serán elaborados pola profesora ou profesor, tendo en conta as 

necesidades deste alumnado. 

CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo e, polo tanto coa 

responsabilidade persoal no cumprimento das tarefas, a valoración dos distintos puntos de vista e a 

aceptación de decisións colectivas nas situacións onde proceda elección por parte do grupo. 

Nas unidades referentes a matrices e sistemas de ecuacións, teremos en conta que: 

-O traballo en álxebra precisa de rigor e capacidade de abstracción. O desenvolvemento destas capacidades 

facilita o enfoque axeitado dos problemas éticos. 

- A orde e constancia na resolución de problemas alxebraicos contribúen ao desenvolvemento destas facetas 

de modo xeral. 

Ademais, o estudo da probabilidade tamén  contribúe a desenvolve-lo rigor dos conceptos, ao mesmo tempo 

que a flexibilidade para manter ou modifica-lo criterio persoal para resolver problemas matemáticos. Rigor e 

flexibilidade son aspectos complementarios útiles para enfoca-los problemas que se plantexan 

cotidianamente. 
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A igualdade entre os sexos, a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 

discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, e a educación 

para a paz introducirase fomentando o desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns 

de sexo, e potenciando un clima de aceptación, respecto e valoración das solucións distintas das propias que 

sexan aportadas por outras persoas, independentemente do seu sexo, raza, nacionalidade, grao de 

discapacidade (se fose o caso), condición sexual, crenza relixiosa, etc. Ao mesmo tempo, este tipo de 

actividades versarán sobre aplicacións matemáticas en contextos relacionados cos elementos transversais 

que se queren traballar. Asemade, a profesora ou profesor de Matemáticas deberá de ser a primeira persoa 

en dar exemplo, empregando diariamente unha linguaxe non sexista, non violenta, non discriminatoria e non 

irrespectuosa co alumnado , coidando que os enunciados dos exercicios e problemas non reproduzan roles 

de tipo sexista ou tolerantes con calquera tipo de violencia. 

 

A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de exercicios e problemas, de contextos 

que se refiran a situacións de coidado da saúde e prevención de enfermidades que están presentes 

diariamente nos medios de comunicación. 

 

A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións expresadas 

mediante linguaxes numéricas, gráficas e estatísticas, como as que podemos atopar nun problema de 

programación linear: Este tema facilita o estudo das relacións entre as persoas e o medio económico e social 

que as rodea. Para contribuír a esta relación, propoñeranse actividades de cálculo, de valoración crítica de 

datos e actividades de lectura e interpretación de gráficas e tablas. 

 

A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo estatístico e a interpretación de 

gráficas e táboas de datos como as relacionadas coas ciencias sociais, a  contaminación ambiental, a 

deforestación, a superpoboación mundial, a propagación de especies invasoras... 

A educación viaria ten como obxectivo incrementa-la reflexión e a conciencia crítica ante determinados 

comportamentos cos vehículos. Neste aspecto, os exercicios espazo-tempo, os exercicios de planos de 

estradas a escala, cálculo de áreas empregnado integrais e as estatísticas de accidentes e as súas causas 

conforman un bo referente. 

 

O valor do sentido crítico debe ser fortalecido con enunciados de exercicios que poñan de manifesto a 

utilización sesgada e manipulada da información nos medios escritos e audiovisuais. 

A prevención do acoso escolar debe ser tratada na aula aproveitando as críticas ou desprezos que poidan 

aparecer por parte das compañeiras e compañeiros ás preguntas, respostas ou comentarios dalgunha alumna 

ou alumno. Neste sentido, cómpre sinalar que a avaliación continua e, en concreto, a análise da conduta e do 

estado anímico do alumnado por parte do profesorado é unha boa medida preventiva desta problemática. 

 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  CONTIDOS MÍNIMOS E COMPETENCIAS 

  

Bloque 0. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

  

Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

 MACS2B1.1.1. Expresa, 

de xeito razoado, o 

proceso seguido na 

resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

 B1.2. Utilizar procesos 

de razoamento e 

estratexias de resolución 

de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

 MACS2B1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado 

que cumpa resolver 

(datos, relacións entre os 

datos, condicións, 

coñecementos 

matemáticos necesarios, 

etc.). 

  

 CMCCT 

 MACS2B1.2.3. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento 

na resolución de 

problemas, reflexionando 

sobre o proceso seguido. 

 CMCCT 

 CAA 

 B1.3. Elaborar un 

informe científico escrito 

que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas 

xurdidas na resolución 

dun problema, coa 

 MACS2B1.3.1. Usa a 

linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto e á 

situación. 

 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

precisión e o rigor 

adecuados. 

 B1.6. Elaborar un 

informe científico escrito 

que recolla o proceso de 

investigación realizado, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

 MACS2B1.6.3. Utiliza 

argumentos, 

xustificacións, 

explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CCL 

 CMCCT 

   

 MACS2B1.6.5. Transmite 

certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, 

así como dominio do tema 

de investigación. 

 CCL 

 B1.10. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

 MACS2B1.10.1. Toma 

decisións nos procesos de 

resolución de problemas, 

de investigación, de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 

 B1.11. Reflexionar 

sobre as decisións 

tomadas, valorando a 

súa eficacia, e aprender 

diso para situacións 

similares futuras. 

 MACS2B1.11.1. 

Reflexiona sobre os 

procesos desenvolvidos, 

tomando conciencia das 

súas estruturas, valorando 

a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos 

métodosutilizados, e 

aprender diso para 

situacións futuras. 

 CMCCT 

 CAA 



Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B1.12. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións 

gráficas, recreando 

situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido 

crítico situacións 

diversas que axuden á 

comprensión de 

conceptos matemáticos 

ou á resolución de 

problemas. 

 MACS2B1.12.1. 

Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización 

de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos 

cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

  

 CD 

 CMCCT 

 MACS2B1.12.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

  

 MACS2B1.12.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos 

 CMCCT 

 MACS2B1.12.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

CMCCT 
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Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 MACSB1.12.5. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

o tratamento de datos e 

gráficas estatísticas, 

extraer información e 

elaborar conclusións. 

 CMCCT 

  

  

Bloque 1. Números e álxebra 

  

  

Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B2.1. Organizar 

información procedente 

de situacións do ámbito 

social utilizando a 

linguaxe matricial, e 

aplicar as operacións con 

matrices como 

instrumento para o 

tratamento da devandita 

información. 

 MACS2B2.1.1. Dispón en 

forma de matriz 

información procedente do 

ámbito social para poder 

resolver problemas con 

maior eficacia. 

CMCCT 

 MACS2B2.1.2. Utiliza a 

linguaxe matricial para 

representar datos 

facilitados mediante 

táboas e para representar 

sistemas de ecuacións 

lineais. 

 CMCCT 

 MACS2B2.1.3. Realiza 

operacións con matrices e 

aplica as propiedades 

destas operacións 

adecuadamente, de xeito 

manual e co apoio de 

medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B2.2. Transcribir 

problemas expresados 

en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e 

resolvelos utilizando 

técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, 

sistemas de ecuacións, 

inecuacións e 

programación lineal 

bidimensional), 

interpretando 

criticamente o significado 

das solucións obtidas. 

 MACS2B2.2.1. Formula 

alxebricamente as 

restricións indicadas 

nunha situación da vida 

real e o sistema de 

ecuacións lineais 

formulado (como máximo 

de tres ecuacións e tres 

incógnitas), resólveo nos 

casos que sexa posible e 

aplícao para resolver 

problemas en contextos 

reais. 

 CMCCT 

 MACS2B2.2.2. Aplica as 

técnicas gráficas de 

programación lineal 

bidimensional para 

resolver problemas de 

optimización de funcións 

lineais que están suxeitas 

a restricións, e interpreta 

os resultados obtidos no 

contexto do problema. 

 CMCCT 

 

 

 

 

 

Bloque 2. Análise 
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Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

 B3.1. Analizar e 

interpretar fenómenos 

habituais das ciencias 

sociais de xeito obxectivo 

traducindo a información 

á linguaxe das funcións, e 

describilo mediante o 

estudo cualitativo e 

cuantitativo das súas 

propiedades máis 

características. 

 MACS2B3.1.1. Modeliza 

con axuda de funcións 

problemas formulados 

nas ciencias sociais e 

descríbeos mediante o 

estudo da continuidade, 

tendencias, ramas 

infinitas, corte cos eixes, 

etc. 

CMCCT 

 MACS2B3.1.2. Calcula 

as asíntotas de funcións 

sinxelas racionais, 

exponenciais e 

logarítmicas. 

CMCCT 

 MACS2B3.1.3. Estuda a 

continuidade nun punto 

dunha función elemental 

ou definida a anacos 

utilizando o concepto de 

límite. 

 CMCCT 

 B3.2. Utilizar o cálculo de 

derivadas para obter 

conclusións acerca do 

comportamento dunha 

función, para resolver 

problemas de 

optimización extraídos de 

situacións reais de 

carácter económico ou 

social e extraer 

 MACS2B3.2.1. 

Representa funcións e 

obtén a expresión 

alxébrica a partir de datos 

relativos ás súas 

propiedades locais ou 

globais, e extrae 

conclusións en problemas 

derivados de situacións 

reais. 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Grao mínimo Competencias clave 

conclusións do fenómeno 

analizado. 

 MACS2B3.2.2. Formula 

problemas de 

optimización sobre 

fenómenos relacionados 

coas ciencias sociais, 

resólveos e interpreta o 

resultado obtido dentro do 

contexto. 

 CMCCT 

 B3.3. Aplicar o cálculo de 

integrais na medida de 

áreas de rexións planas 

limitadas por rectas e 

curvas sinxelas que 

sexan doadamente 

representables, utilizando 

técnicas de integración 

inmediata. 

 MACS2B3.3.1. Aplica a 

regra de Barrow ao 

cálculo de integrais 

definidas de funcións 

elementais inmediatas. 

 CMCCT 

 MACS2B3.3.2. Aplica o 

concepto de integral 

definida para calcular a 

área de recintos planos 

delimitados por unha ou 

dúas curvas. 

 CMCCT 
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Bloque 3. Estatística e Probabilidade 

  

Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 B4.1. Asignar 

probabilidades a 

sucesos aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos, utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas de 

reconto persoais, 

diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia, 

a axiomática da 

probabilidade e o 

teorema da 

probabilidade total, e 

aplica o teorema de 

Bayes para modificar a 

probabilidade asignada a 

un suceso (probabilidade 

inicial) a partir da 

información obtida 

mediante a 

experimentación 

(probabilidade final), 

empregando os 

resultados numéricos 

obtidos na toma de 

decisións en contextos 

relacionados coas 

ciencias sociais. 

 MACS2B4.1.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

en experimentos simples e 

compostos mediante a 

regra de Laplace, as 

fórmulas derivadas da 

axiomática de Kolmogorov 

e diferentes técnicas de 

reconto. 

 CMCCT 

MACS2B4.1.2. Calcula 

probabilidades de sucesos 

a partir dos sucesos que 

constitúen unha partición 

do espazo mostral. 

 CMCCT 

 MACS2B4.1.3. Calcula a 

probabilidade final dun 

suceso aplicando a 

fórmula de Bayes. 

 CMCCT 

MACS2B4.1.4. Resolve 

unha situación relacionada 

coa toma de decisións en 

condicións de incerteza en 

función da probabilidade 

das distintas opcións. 

 CMCCT 



Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

B4.2. Describir 

procedementos 

estatísticos que permiten 

estimar parámetros 

descoñecidos dunha 

poboación cunha 

fiabilidade ou un erro 

prefixados, calculando o 

tamaño mostral 

necesario e construíndo 

o intervalo de confianza 

para a media dunha 

poboación normal con 

desviación típica 

coñecida e para a media 

e proporción 

poboacional, cando o 

tamaño mostral é 

suficientemente grande. 

 MACS2B4.2.1. Valora a 

representatividade dunha 

mostra a partir do seu 

proceso de selección. 

 CMCCT 

 MACS2B4.2.2. Calcula 

estimadores puntuais para 

a media, varianza, 

desviación típica e 

proporción poboacionais, 

e aplícao a problemas 

reais. 

 CMCCT 

 MACS2B4.2.3. Calcula 

probabilidades asociadas 

á distribución da media 

mostral e da proporción 

mostral, aproximándoas 

pola distribución normal de 

parámetros axeitados a 

cada situación, e aplícao a 

problemas de situacións 

reais. 

 CMCCT 

 MACS2B4.2.4. Constrúe, 

en contextos reais, un 

intervalo de confianza 

para a media poboacional 

dunha distribución normal 

con desviación típica 

coñecida. 

 CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

 MACS2B4.2.5. Constrúe, 

en contextos reais, un 

intervalo de confianza 

para a media poboacional 

e para a proporción no 

caso de mostras grandes. 

 CMCCT 

 MACS2B4.2.6. Relaciona 

o erro e a confianza dun 

intervalo de confianza co 

tamaño mostral, e calcula 

cada un destes tres 

elementos, coñecidos os 

outros dous, e aplícao en 

situacións reais. 

CMCCT 

 B4.3. Presentar de 

forma ordenada 

información estatística 

utilizando vocabulario e 

representacións 

adecuadas, e analizar de 

xeito crítico e 

argumentado informes 

estatísticos presentes 

nos medios de 

comunicación, na 

publicidade e noutros 

ámbitos, prestando 

especial atención á súa 

ficha técnica e 

 MACS2B4.3.1. Utiliza as 

ferramentas necesarias 

para estimar parámetros 

descoñecidos dunha 

poboación e presentar as 

inferencias obtidas 

mediante un vocabulario e 

representacións 

axeitadas. 

 CCL 

 CMCCT 

 MACS2B4.3.2. Identifica 

e analiza os elementos 

dunha ficha técnica nun 

estudo estatístico sinxelo. 

CMCCT 



Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

detectando posibles 

erros e manipulacións na 

súa presentación e 

conclusións. 

 MACS2B4.3.3. Analiza de 

xeito crítico e 

argumentado información 

estatística presente nos 

medios de comunicación e 

noutros ámbitos da vida 

cotiá. 

 CMCCT 

 CSC 
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MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 

 

OBXECTIVOS 

 

O  Deseño  Curricular  Base  (DCB)  asignado  a  esta  materia  establece  a importancia, por un lado do 

tratamento estocástico da realidade e, por outro, da utilización dos métodos numéricos na resolución de 

problemas. 

 

É obvio que a educación científica non pode reducirse a unha interpretación determinista dos feitos, pois 

algúns deles poden ter causas máis remotas (ou un gran conxunto delas) a cotío atribuídas ao azar. Este tipo 

de fenómenos precisa dos modelos estocásticos, ou probabilísticos, para o seu mellor estudio. Neste senso, 

a Estatística atópase no mesmo núcleo do método científico: formulación de modelos (probabilísticos), 

contraste empírico dos mesmos (estimación de parámetros, intervalos de confianza e contraste de hipóteses) 

e sucesiva mellora do modelo explicativo proposto, formulando novas hipóteses que describan  a realidade. 

Pero a Estatística descansa sobre a probabilidade, polo que na formulación e no estudio dos modelos 

estocásticos están presentes os conceptos básicos de probabilidade. 

 

Os contidos de cálculo numérico veñen cubrir unha das parcelas desasistidas na ESO. Os métodos numéricos 

proporcionan modos de resolución de diversos problemas, que non poderían abordarse (ou serían de cálculo 

moi complexo) de maneira simbólica e precisan da calculadora ou do ordenador para a súa aproximación. A 

crecente importancia destes métodos ven determinada pola accesibilidade a estas ferramentas por parte 

dunha gran maioría de profesionais. Ademais, estes métodos constitúen, de por si, un medio para mellorar a 

comprensión das matemáticas, entender a súa aplicabilidade e motivar o alumno/a polo estudio das mesmas. 

 

Nesta materia, este departamento didáctico pretende acadar os seguintes obxectivos: 

 

Comprende-los conceptos, procedementos e estratexias dos métodos estatísticos e numéricos que permitan 

os alumnos/as avanzar na propia estatística e nos métodos numéricos, nas súas conexións e aplicacións con 

outras materias. 

Utiliza-los coñecementos estatísticos e numéricos adquiridos para interpretar criticamente os mensaxes, 

datos e informacións que aparecen nos medios de comunicación e outros ámbitos sobre cuestións 

económicas e sociais de actualidade. 

Establecer relacións entre as métodos estatísticos e numéricos e o entorno social, cultural e económico, 

apreciando seu lugar como parte de nosa cultura. 

Valorar o traballo en grupo como elemento base de interacción persoal no proceso de ensinanza-aprendizaxe 

das matemáticas, comprendendo a importancia das ideas e opinións  diversas,  das  estratexias  e  métodos  

persoais  de  desenvolvemento  e resolución alleos como fonte de mellora e enriquecemento do pensamento 

propio. 

Expresarse oral, escrita e graficamente en situacións de ser tratadas con métodos estatísticos e numéricos, 

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



numéricas. 

Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando tratamentos 

estatísticos e numéricos, e expresar criticamente opinións, argumentando con precisión e rigor, aceptando a 

discrepancia e os puntos de vista diferentes. 

 

 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. RELACIÓN DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES COAS CCB 

 

      

Estándares de aprendizaxe Competencias clave  

    

Bloque 1. Mostraxe 

     

 Distingue  fenómenos  aleatorios,  discretos  ou  continuos,  que  poden  modelizarse  mediante  unha  

distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles 

probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. CMCCT 

 

  Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. CMCCT CSIEE 

     

 Aplica  os  conceptos  relacionados  coa  mostraxe  para  obter  datos  estatísticos  dunha  poboación  

e  extrae conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. CMCCT 

     

 Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación 

e outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación 

gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. CCL CMCCT CD CSC CCEC 

 

     

Bloque 2. Estatística inferencial 

     

 Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de 

parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais 

correspondentes.    CMCCT 

     

 Leva a cabo un  contraste de hipóteses sobre  unha poboación, formula as hipóteses nula e alternativa 

dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste.

 CMCCT CAA 

     

Bloque 3. Probabilidade condicionada 

     

         Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades 

de   sucesos. CMCCT 
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 Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov, distingue os seus 

estados, represéntaos e calcula as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con matrices ou 

outros métodos. CMCCT 

     

Bloque 4. Series temporais 

     

 Describe  e interpreta,  cualitativa  e cuantitativamente,  os compoñentes  das series  de  tempo que  

representan distintos fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por unha gráfica, 

e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como modelos matemáticos que 

permiten realizar predicións. CCL CMCCT  

    

Bloque 5. Programación lineal  

    

 Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a 

programación lineal  con dúas  variables  para obter  a solución,  e interpreta  os resultados  obtidos  no  

contexto  do problema formulado. CMCCT CAA CSC  

    

Bloque 6. Métodos numéricos     

 Analiza os problemas e determina o método de cálculo da solución apropiado a cada caso, 

empregando números aproximados e acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de 

partida. CMCCT CSIEE 

     

       Calcula áreas utilizando métodos numéricos. CMCCT 

     

       Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores descoñecidos, 

utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. CMCCT     

Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no 

manexo de datos numéricos.    CMCCT 

 

 

 

-Organización de procedementos para acreditar coñecementos previos. 

 

Os contidos da materia de Métodos Estatísticos e Numéricos están estruturados  en seis bloques: 

«Mostraxe», «Estatística inferencial», «Probabilidade condicionada», «Series temporais», «Programación 

lineal» e «Métodos numéricos». Os coñecementos previos necesarios para conseguir un desenvolvemento 

mínimo da materia, pódense resumir nos seguintes apartados: 

 

 

Probabilidade condicionada: 

-Concepto de frecuencia e propiedades. 



-Nocións básicas de teoría de conxuntos. 

-Concepto de probabilidade. 

-Concepto de función real de variable real 

-Cálculo de primitivas. 

-Concepto de variable aleatoria discreta. 

-Concepto de matriz. 

-Multiplicación de matrices. 

-Resolución de sistemas lineares. 

 

Mostraxe e Estatística Inferencial: 

-Distribucións de probabilidade. 

 

Series temporais: 

-Concepto de variable aleatoria 

-Sucesións numéricas 

 

Programación linear: 

-Inecuacións 

-Resolución de sistemas 

-Matrices 

 

Métodos numéricos: 

-Polinomios 

-Funcións elementais 

-Derivación de funcións elementais 

-Cálculo de primitivas 

 

Para acreditar coñecementos previos, o alumno terá unha proba de avaliación ao inicio do curso na que 

demostrará aptitudes mínimas da materia a cursar. 

 

-Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados. 

 

Avaliación inicial. 

 

Constará de cinco preguntas desenvolvidas do seguinte xeito: 

 

-Un exercicio con dous apartados relativo á resolución de sistemas de ecuacións e  inecuacións lineais con 

dúas incógnitas. 

-Exercicio de probabilidade e  combinatoria. Conceptos básicos. 

-Exercicio de derivadas 

-Exercicio relativo ao estudo e representación de funcións. 

-Operacións básicas de matrices e interpretación de resultados. 
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Cada pregunta terá unha valoración máxima de dous puntos. 

 

Medidas adoptadas en función dos resultados: 

 

No caso de que o alumno non consiga acadar unha puntuación igual o maior que 5 as medidas adoptadas 

pódense resumir brevemente: 

Mediante aulas virtuais Moodle propoñerase ao alumno diversos exercicios guiados e contido audiovisual, 

ficheiros e diverso material de apoio así como un máximo de 10% de horas mensuais para resolución de 

dúbidas na aula. 

 

 

CONTIDOS 

 

  

Bloque 1. Mostraxe 

     

       Fundamentos probabilísticos. Distribucións de probabilidade. 

       Poboación e mostra. 

       Mostraxe: tipos. 

       Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra. 

       Distribucións dunha mostra. 

  Identificación  das  fases  e  tarefas  dun  estudo  estatístico.  Elaboración  e  presentación  da  

información  estatística.  Análise  e descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, interpretando 

a información e detectando erros e manipulacións.     

Bloque 2. Estatística Inferencial 

     

       Estimación puntual e por intervalos. 

 Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. Cálculo das  rexións de 

aceptación e  rexeitamento, e formulación da regra de decisión. 

       Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre σ, μ e o tamaño da 

mostra. 

     

Bloque 3. Probabilidade Condicionada 

     

       Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia de 

sucesos. 

       Regra do produto. Regra das probabilidades totais. Regra de Bayes. 

       Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes. 

       Clasificación, identificación e cálculo das probabilidades dos estados en cadeas de Markov. 

     

Bloque 4. Series temporais 



     

       Series de tempo: compoñentes. 

       Curva de tendencia. Determinación de curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste por 

mínimos cadrados. 

       Índice estacional. Índices cíclicos. Variación irregular. 

     

Bloque 5. Programación Lineal  

   

       Desigualdades. Inecuacións lineais. Problema estándar de programación lineal. Función obxectivo. 

Solución factible. 

       Problema dual. 

 Formulación e resolución de problemas de programación lineal con dúas variables por métodos 

gráficos e interpretación das solucións obtidas. 

     

Bloque 6. Métodos Numéricos  

    

       Díxitos significativos. Truncamento e arrendondamento. Erro acumulado. Erros absoluto e relativo. 

       Converxencia. 

       Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita. 

       Métodos de resolución de sistemas lineais. 

       Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies. 

       Interpolación polinómica.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Temporalización 

 

Os estándares de aprendizaxe de Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º Bach, xa mencionados no apartado 

anterior, agrúpanse en 6 bloques: Mostraxe, Estatística Inferencial, Probabilidade condicionada, Series 

Temporais, Programación Lineal e Métodos Numéricos. Debido as necesidades detectadas no noso alumnado 

vímonos na necesidade de engadir un bloque a maiores de Estatística Descritiva ao comezo do curso. 

 

 

 1ª Avaliación: 

 

Bloque 3: Probabilidade Condicionada 

Tema 1: Probabilidade. 

Tema 2: Probabilidade condicionada 

Bloque adicional: Estatística Descriptiva 
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Tema3: Estatística. Táboas e Gráficos. 

Tema 4:Distribucións unidimensionais. Parámetros. 

Tema 5: Distribucións bidimensionais. Correlación e regresión lineal. 

 

  

 

2ª Avaliación: 

 

Bloque 3: Probabilidade Condicionada 

Tema 6: Distribucións de probabilidade. 

Bloques 1 e 2: Mostraxe e Estatística Inferencial 

Tema 7: Introdución á inferencia estatística. 

Tema 8: Estimación por intervalos de confianza. 

Tema 9: Contrastes de hipótese. 

 

3ª Avaliación: 

 

Bloque 5: Programación Lineal 

Tema 10: Programación lineal. 

Bloque 6: Métodos Numéricos 

Tema 11: Resolución de ecuacións. 

Tema 12: Interpolación. 

Bloque 4: Series Temporais 

Tema 13: Series temporais. 

 

Esta distribución é aproximada xa que corresponde á programación de aula determinar o número de sesións 

dedicadas a cada unidade e, polo tanto, a cada un dos bloques; tendo en conta ademais que o  ritmo de 

aprendizaxe dos alumnos vai ser determinante na posibilidade de ir avanzando na consecución dos diferentes 



estándares de aprendizaxe e tamén o feito de so ter 2 horas semanais para un programa moi denso. 

 

 

Grao mínimo de consecución 

 

Para que un alumno acade unha avaliación positiva deberá conseguir polo menos un 

50% dos estándares de aprendizaxe esixibles en Métodos Estatísticos e Numéricos. Tendo en conta o número 

de estándares establecidos nesta materia a estimación do grao mínimo de consecución sería o seguinte: 

 

 

  

Criterios de avaliación dos estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución     

Bloque 1. Mostraxe 

     

 Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial 

e normal, calculando os seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos correspondentes e 

tomando decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da 

asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes.     4%  

 

     

 Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra e 

estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación estudada para 

inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible.     7%  

 

     

 Presentar e describir ordenadamente información estatística utilizando vocabulario e unhas 

representacións adecuados,  e analizar  de  forma  crítica  e argumentada  informes  estatísticos  presentes  

nos medios  de comunicación, publicidade e outros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica 

e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e conclusións e analizando, de forma crítica, 

informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros ámbitos, detectando posibles erros e 

manipulacións na presentación de determinados datos.     4%  

 

 

     

Bloque 2. Estatística inferencial 

     

       Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados. 7%

    

  

Bloque 3. Probabilidade condicionada     

       Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos. 4%     
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 Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, 

utilizando as cadeas de Markov para estudar a súa evolución, asignándolles probabilidades aos diferentes 

estados.   4% 

     

Bloque 4. Series temporais     

 

 Analizar   e   interpretar   cuantitativa   e  cualitativamente   series   cronolóxicas   mediante   o  estudo   

das compoñentes que aparecen nelas. 2% 

     

Bloque 5. Programación lineal  

   

 Resolver  problemas  de  optimización  extraídos  de  situacións  reais  de  carácter  científico,  

tecnolóxico, económico  e social  enunciados  na  linguaxe  natural,  traducíndoos  á linguaxe  alxébrica  e 

utilizando  as técnicas de programación lineal, e interpreta as solucións obtidas.     4%  

 

     

Bloque 6.Métodos numéricos  

    

 Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas contextualizados dos campos 

científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e estudando as relacións 

funcionais que interveñen neles.      7%      

 

     

 Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas, axustándoas a 

unha función, e obter os seus parámetros para adquirir información suplementaria, empregando os métodos 

de interpolación e extrapolación adecuados.   7%  

 

 

-Concreción dos elementos transversais: 

 

-Debemos buscar o desenvolvemento da capacidade crítica ao analizar información, admitindo a posible 

variabilidade dos datos utilizados para a súa representación e interpretación. 

Ademais, interrelacionando a materia con Bioloxía, Xeoloxía, Xeografía e Historia, faremos comentarios de 

opinión sobre temas de interese social e cultural. Pódense escoller noticias actuáis de prensa que fagan 

interpretacións utilizando gráficas estatística para formar un “ser capaz de comparar e xulgar na vida cotiá a 

validez de argumentos baseados en datos, identificar os erros e  distorsiones comúns nos medios de  

información, e descubrir a racionalidade de afirmacións sobre a probabilidade de eventos" 

 

 

-Ademais, as unidades didácticas de variables estatísticas monodimensionais e bidimensionais permitiranos 

traballar, profundar e analizar nalgúns aspectos interculturais e sacar conclusións desa análise. 

Traballaremos en estatísticas de datos como idade, altura, cor do cabelo, cor de pel, país de nacemento, 



número de irmáns, profesión de pais, relixión ... contidos que permitan desenvolver valores que sustenten a 

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

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

da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito. 

 

 

-No tema de funcións de distribución de variables aleatorias, pódense incluir exercicios  que fagan 

referencia expresa a temas transversais como a seguridade viaria, promovendo accións para a mellora da 

convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa  seguridade de que os/as alumnos/as coñezan os 

seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, 

a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os 

accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

 

-Nas unidades didácticas de Programación Linear, Números Índices e Cadeas de Markov, pódense traballar 

e fomentar moitos aspectos prácticos dos contidos, de xeito que o alumnado participe en actividades que lle 

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

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

exemplo moi significativo son as numerosas aplicacións das Cadeas de Marcov no ámbito da tecnoloxía e 

na informática. 

 

Os procesos de  decisión de  Markov son frecuentemente utilizados por  científicos para os seguintes casos 

de negocio: 

 

Investigación de operacións. 

Predicción e  optimización de marca. 

Predicións  meteorolóxicas. 

Optimizar prezos de produtos e servizos 

Marketing 

Outros exemplos de casos de uso de  MLNs inclúen: algoritmos de posicionamento web (neste caso a 

cadea de  Markov pode ser utilizada para facer predicións futuras de  navegación para os usuarios 

individuais); modelos financeiros para  optimización de accións;  análisis de xogos como o  béisbol;  sinal e 

procesamento de  imaxes; recoñecemento de imaxes; recoñecementos de patróns; seguros de vida e 

diversas aplicacións en márketing 

 

No tema de Programación linear, pódense traballar de xeito semellante nas seguintes liñas: 

 

Optimización dos modelos de  planificación de persoal.  Optimización de calidade de servizo ao cliente. 

Optimización das relacións con clientes. 

Optimización do rendemento dos traballadores. 

Optimización da  ubicación da tenda. 
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Determinar a probabilidade de morosidade. 

Optimización de financeiros, inventarios, bens e capital humano. 

 

 

 

 

 

17.- CONTIDOS MÍNIMOS 

 

1º ESO 

 

TEMA 1.- NÚMEROS NATURAIS: 

 

- Coñece as características do sistema de numeración de base 10. 

- Le e escribe números. 

- Aproxima números de ata oito cifras a certa orde de unidades. 

- Fai cálculo mental e escrito con catro operacións. 

- Resolve problemas dunha e dúas operacións. 

 

 

 

TEMA 2.-  POTENCIAS E RAÍCES: 

 

- Interpreta e le potencias. 

- Calcula mentalmente, ou por escrito, as potencias de números sinxelos: cadrados, cubos, potencias de base 

10. 

- Utiliza a calculadora de catro operacións para obter potencias por medio de multiplicacións sucesivas. 

- Memoriza os cadrados do quince primeiros números naturais. 

- Interpreta e le raíces cadradas. 

- Aproxima ás unidades, mediante cálculo manual, o valor da raíz cadrada dun número menor que 1 000. 

 

 

TEMA 3.-  DIVISIBILIDADE: 

 

- Comprende o significado dos conceptos de múltiplo e divisor e aplícaos. 

- Recoñece a diferenza entre número primo e composto. 

- Identifica os múltiplos de 2, 3 e 5. 

- Manexa os conceptos de mínimo común múltiplo e máximo común divisor e aplícaos á resolución de 

problemas sinxelos. 

 

 



TEMA 4.- OS NÚMEROS ENTEIROS: 

 

- Elabora e interpreta mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou codificar a 

información. 

- Compara e ordena números enteiros. 

- Representa enteiros na recta numérica. 

- Realiza operacións numéricas con números enteiros que impliquen o manexo de: xerarquía das operacións, 

supresión de parénteses, regra dos signos. 

 

 

TEMA 5.- OS NÚMEROS DECIMAIS: 

 

- Le e escribe números decimais. 

- Coñece e utiliza as equivalencias entre as distintas ordes de unidades. 

- Ordena números decimais. 

- Aproxima un número decimal a unha determinada orde de unidades. 

- Calcula por escrito con números decimais (o catro operacións). 

- Realiza sinxelas operacións e estimacións mentalmente. 

- Utiliza a calculadora para operar con números decimais. 

- Elabora e interpreta mensaxes con informacións cuantificadas mediante números decimais. 

 

 

 

 

TEMA 6.- O SISTEMA MÉTRICO DECIMAL: 

 

- Le e escribe números decimais. 

- Coñece e utiliza as equivalencias entre as distintas ordes de unidades. 

- Ordena números decimais. 

- Aproxima un número decimal a unha determinada orde de unidades. 

- Calcula por escrito con números decimais (o catro operacións). 

- Realiza sinxelas operacións e estimacións mentalmente. 

- Utiliza a calculadora para operar con números decimais. 

- Elabora e interpreta mensaxes con informacións cuantificadas mediante números decimais. 

 

 

TEMA 7.- AS FRACCIÓNS: 

 

- Representa fraccións sobre unha superficie. 

- Recoñece a fracción que corresponde a unha parte dun total determinado. 

- Pasa fraccións a forma decimal. 

- Calcula a fracción dun número. 
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- Xera fraccións equivalentes a unha dada. 

- Simplifica fraccións sinxelas. 

- Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá. 

 

 

TEMA 8.- OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS: 

 

- Reduce dúas ou tres fraccións sinxelas a común denominador. 

- Suma fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con situacións cotiás. 

- Resta fraccións con denominadores sinxelos, en casos relacionados con situacións cotiás. 

- Multiplica mentalmente unha fracción por dúas, tres... 

- Multiplica dúas fraccións. 

- Divide mentalmente unha fracción por dúas, por tres... 

- Divide dúas fraccións. 

- Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá. 

 

 

TEMA 9.- PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES: 

 

 

- Recoñece as relacións de proporcionalidade, diferenciando as de proporcionalidade directa das de 

proporcionalidade inversa. 

- Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directamente 

proporcionais. 

- Resolve problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de redución á unidade. 

- Calcula porcentaxes directas. 

- Calcula mentalmente porcentaxes como 50%, 25%, 75%… 

- Resolve problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a porcentaxe que se vai 

a incrementar (ou descontar) e sumando (restando), despois, o resultado obtido á cantidade inicial. 

 

 

TEMA 10.- ÁLXEBRA: 

 

- Recoñece as relacións de proporcionalidade, diferenciando as de proporcionalidade directa das de 

proporcionalidade inversa. 

- Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directamente 

proporcionais. 

- Resolve problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de redución á unidade. 

- Calcula porcentaxes directas. 

- Calcula mentalmente porcentaxes como 50%, 25%, 75%… 

- Resolve problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a porcentaxe que se vai 

a incrementar (ou descontar) e sumando (restando), despois, o resultado obtido á cantidade inicial. 



 

 

TEMA 11.- RECTAS E ÁNGULOS: 

 

- Comprende os conceptos de paralelismo e perpendicularidade . Coñece os procedementos para trazar todo 

iso con regra e compás. 

- Traza mediatrices e bisectrices. 

- Identifica eixos de simetría. 

- Identifica e denomina algunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, suplementarios, adxacentes, 

consecutivos. 

- Opera con medidas angulares. 

- Identifica a relación entre o ángulo central e o ángulo inscrito nunha circunferencia. 

 

 

TEMA 12.-  FIGURAS XEOMÉTRICAS: 

 

 

- Clasifica e constrúe triángulos. 

- Traza mediatrices e bisectrices. 

- Traza rectas notables nun triángulo: medianas e alturas. 

- Identifica, clasifica e analiza propiedades dos cuadriláteros. 

- Recoñece polígonos regulares. 

- Traza circunferencias e recoñece as posicións que poden adoptar unha circunferencia e unha recta ou ben 

dúas circunferencias. 

- Identifica e describe algúns poliedros e corpos de revolución. 

 

 

 

TEMA 13.- ÁREAS E PERÍMETROS: 

 

- Realiza medicións directas de lonxitudes. 

- Coñece as unidades do Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) e expresa medicións en diferentes unidades. 

- Coñece instrumentos para medir lonxitudes. 

- Coñece as unidades do S.M.D. para medir superficies. 

- Coñece as unidades agrarias. 

- Calcula o perímetro de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 

- Calcula a superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 

 

 

TEMA 14.-  GRÁFICAS E FUNCIÓNS: 

 

- Comprender o que é un sistema de referencia e o papel que desempeña. 
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- Representar puntos dados polas súas coordenadas. 

- Asignar coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula. 

- Interpretar información dada mediante puntos. 

- Interpretar información gráfica moi sinxela. 

- Interpretar unha táboa ou gráfica estatística. 

- Comprender o concepto de frecuencia. 

 

 

 

1º ESO BILINGÜE 

 

UNIDADE 1 

 

-  Os números naturais 

-  Sistemas de numeración aditivos e posicionais. 

-  Orde no conxunto N. 

-  A recta numérica. Representación de números naturais na recta. 

-  O sistema de numeración decimal 

-  Ordes de unidades. 

-  Aproximacións 

-  Redondeo a unha determinada orde de unidades. 

-  Operacións con números naturais 

-  Expresións con parénteses e operacións combinadas. Prioridade das operacións. 

-  Resolución de problemas aritméticos 

-  Resolución de problemas aritméticos con números naturais. 

 

 

 

 

UNIDADE 2 

 

-  Potencias de base e expoñente natural 

-  Expresión e nomenclatura. 

-  Tradución de produtos de factores iguais a forma de potencia, e viceversa. 

-  Potencias de expoñente natural 

-  Cálculo de potencias de expoñente natural. 

-  Potencias de base 10 

-  Expresión abreviada de grandes números. 

-  Propiedades das potencias 

-  Potencia dun produto. Potencia dun cociente. 

-  Produto de potencias da mesma base. Cociente de potencias da mesma base. 



-  Potencias de expoñente cero. Potencia dunha potencia. 

-  Raíz cadrada 

-  Concepto. Raíces exactas e aproximadas. 

-  Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas aritméticos nos que interveñen potencias e raíces. 

 

 

UNIDADE 3 

 

-  A relación de divisibilidade 

-  Identificación de números emparentados pola relación de divisibilidade. 

-  Determinación da existencia, ou non, de relación de divisibilidade entre dous números dados. 

-  Múltiplos e divisores dun número 

-  Obtención do conxunto de divisores dun número. 

-  Obtención da serie ordenada de múltiplos dun número. 

-  Números primos e números compostos 

-  Criterios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10 

-  Descomposición dun número en factores primos 

-  Máximo común divisor de dous ou máis números 

-  Obtención do máx.c.d. aplicando o algoritmo óptimo, a partir dos factores primos. 

-  Mínimo común múltiplo de dous ou máis números 

-  Aplicación do algoritmo óptimo para o cálculo do mín.c.m. de dous ou máis números. 

-  Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas de máx.c.d. e mín.c.m. 

 

UNIDADE 4 

 

-  Os números negativos 

-  Identificación de situacións que fan necesarios os números negativos (situacións 

-  Diferenciación entre número enteiro e número natural. 

-  Os enteiros na recta numérica. Representación. 

-  Ordenación dun conxunto de números enteiros. 

-  Suma e resta de números enteiros 

-  Suma (resta) de dous números positivos, de dous negativos ou dun positivo e outro 

-  Manexo das regras para a supresión de parénteses en expresións con sumas e restas de enteiros. 

-  Multiplicación e cociente de números enteiros 

-  Regra dos signos. 

 

-  Potencias e raíces de números enteiros 

-  Cálculo de potencias de base enteira e expoñente natural. 
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UNIDADE 5 

 

-  O sistema de numeración decimal 

-  Ordes de unidades decimais. 

-  Lectura e escritura de números decimais. 

-  Os decimais na recta numérica 

-  Ordenación de números naturais. 

-  Operacións con números decimais 

-  Suma e resta. 

-  Produto. 

-  Cociente. 

-  Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas aritméticos con números decimais. 

 

UNIDADE 6 

 

-  Magnitudes 

-  Concepto de magnitude. 

-  Medida dunha magnitude. 

-  Concepto de unidade de medida. 

-  O sistema métrico decimal 

-  A magnitudes fundamentais: lonxitude, masa e capacidade. 

-  Unidades e equivalencias. 

-  A magnitude superficie 

-  Unidades e equivalencias. 

-  Diferenciación lonxitude-superficie. 

-  Unidades de superficie do S.M.D. e das súas equivalencias. 

-  Cambios de unidade. 

 

 

UNIDADE 7 

 

-  Os significados dunha fracción 

-  A fracción como parte da unidade. 

-  Representación. 

-  Comparación de fraccións coa unidade. 

-  A fracción como cociente indicado. 

-  Transformación dunha fracción nun número decimal. 

-  Transformación dun decimal en fracción (só nos casos sinxelos). 

-  Comparación de fraccións, tras o paso a forma decimal. 

-  Fracción dun número. 

-  Equivalencias de fraccións 



-  Identificación e produción de fraccións equivalentes. 

-  Simplificación de fraccións. 

-  Resolución de problemas 

-  Problemas nos que se calcula a fracción dunha cantidade. 

 

UNIDADE 8 

 

-  Redución de fraccións a común denominador 

-  Suma e resta de fraccións 

-  Aplicación dos distintos métodos e algoritmos para a suma e a resta de fraccións, tras a redución a común 

denominador. 

-  Resolución de expresións con sumas, restas e fraccións. 

-  Regras para a eliminación de parénteses en expresións aritméticas con fraccións. 

-  Produto de fraccións 

-  Produto dun enteiro e dunha fracción. 

-  Produto de dúas fraccións. 

-  Cociente de fraccións 

-  Cociente de dúas fraccións. 

-  Cociente de enteiros e fraccións. 

-  Operacións combinadas 

-  Resolución de expresións con operacións combinadas e parénteses no conxunto das fraccións. 

-  Resolución de problemas 

-  Problemas de suma e resta de fraccións. 

-  Problemas de produto e cociente de fraccións 

 

UNIDADE 9 

 

-  Relacións entre magnitudes 

-  Identificación e diferenciación de magnitudes directa e inversamente proporcionais 

-  Táboas de valores directa e inversamente proporcionais 

-  Problemas de proporcionalidade directa e inversa 

-  Método de redución á unidade. 

-  Regra de tres. 

-  Porcentaxes 

-  A porcentaxe como fracción 

-  Cálculo de porcentaxes 

-  Mecanización do cálculo. Distintos métodos. 

 

UNIDADE 10 

 

-  A linguaxe alxébrica. Utilidade 

-  Xeneralizacións. 
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-  Codificación de enunciados. 

-  Expresións alxébricas 

-  Monomios. 

-  Elementos dun monomio: coeficiente, parte literal e grao. 

-  Operacións con monomios 

-  Suma e resta. 

-  Produto. 

-  Cociente. 

-  Ecuacións 

-  Membros, termos, incógnitas e solucións. 

-  Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

-  Aplicación das técnicas básicas para a resolución de ecuacións de primeiro grao sinxelas. 

-  Problemas alxébricos 

-  Tradución de enunciados sinxelos a linguaxe alxébrica (a unha ecuación). 

-  Resolución de problemas con axuda das ecuacións. 

 

 

 

 

UNIDADE 11 

 

-  simetría 

. Figuras con eixe de simetría. 

-  Identificación de figuras simétricas. 

-  Identificación dos eixes de simetría dunha figura. 

-  Ángulos 

-  Construción de ángulos dunha amplitude dada. 

-  O sistema sesaxesimal de medida 

-  Unidades. Equivalencias. 

 

UNIDADE 12 

 

-  Triángulos 

-  Clasificación. 

-  Medianas. 

-  Alturas. 

-  Cuadriláteros 

-  Clasificación. 

-  Paralelogramos. Propiedades. 

-  Trapecios. 

-  Trapezoides. 

-  Circunferencia 



-  Elementos e relacións. 

-  Teorema de pitágoras 

-  Relación entre áreas de cadrados. Demostración. 

   -  Cálculo dun lado dun triángulo rectángulo se se coñecen os outros dous. 

-  Figuras espaciais (corpos xeométricos) 

-  Poliedros: 

-  Prismas. 

-  Pirámides. 

-  Poliedros regulares. 

-  Cilindros. 

-  Conos. 

-  Esferas. 

 

UNIDADE 13 

 

-  Áreas e perímetros nos cuadriláteros 

-  Cadrado. 

- Rectángulo. 

   -  Rombo 

-  Área e perímetro no triángulo 

-  Áreas de polígonos calquera 

-  Área dun polígono regular. 

-  Medidas no círculo e figuras asociadas 

-  Perímetro e área de círculo. 

-  Resolución de problemas con cálculos de áreas 

 

2º ESO 

 

Unidade 1:Divisibilidade. 

 

-  Recoñece se un número é múltiplo ou divisor doutro e aplica os criterios de divisibilidade. 

-  Descompón un número en factores primos e recoñece os números primos menores que 100. 

-  Diferencia con claridade os conxuntos numéricos N e E. 

-  Opera con soltura con números positivos e negativos en expresións sinxelas con operacións combinadas. 

 

 

Unidade 2: Sistemas de numeración decimal e sesaxesimal. 

 

-  Le e escribe números decimais (ata as millonésimas). 

-  Diferencia decimais exactos e decimais periódicos. 

-  Realiza a representación na recta de números con dúas cifras decimais. 
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-  Aproxima un número ás décimas e ás centésimas. 

-  Suma, resta, multiplica e divide números decimais. 

-  Utiliza as equivalencias entre as distintas unidades do sistema sesaxesimal. 

 

 Unidade 3: As fraccións. 

 

-  Asocia certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4...) ao seu correspondente número decimal, e viceversa. 

-  Pasa á forma fraccionaria calquera decimal exacto. 

-  Calcula a fracción dunha cantidade enteira. 

-  Calcula o total, coñecida a fracción e a parte. 

-  Simplifica fraccións con números pequenos. 

-  Recoñece fraccións equivalentes. 

-  Compara fraccións de igual denominador ou de igual numerador. 

-  Reducir a común denominador fraccións sinxelas. 

-  Sumar, restar, multiplicar e dividir fraccións sinxelas. 

-  Resolver problemas sinxelos con fraccións. 

Unidade 4: Proporcionalidade. 

-  Recoñece se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade. 

-  Recoñece se unha relación de proporcionalidade é directa ou inversa. 

-  Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 

-  Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

-  Resolve problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións da experiencia cotiá. 

-  Calcula porcentaxes directas. 

-  Resolve situacións de aumento ou diminución porcentual. 

-  Calcula o interese que produce un capital nun número enteiro de anos para un rédito dado. 

 

 

Unidade 5: Álxebra. 

 

-  Interpreta e utiliza expresións alxébricas que achegan información sobre propiedades, relacións, 

xeneralizacións, etc. 

-  Diferencia unha identidade dunha ecuación. 

-  Traduce a linguaxe alxébrica enunciados moi sinxelos. 

-  Coñece a nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 

-  Opera con monomios. 

-  Coñece a nomenclatura e os elementos relativos aos polinomios. 

-  Suma e resta polinomios. 

-  Multiplica un número ou un monomio por un polinomio. 

 

Unidade6: Ecuacións. 

 



-  Recoñece unha ecuación e os seus elementos. 

-  Investiga se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación dada. 

-  Coñece o concepto de ecuacións equivalentes. 

-  Coñece os procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha ecuación. 

-  Resolve ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses. 

-  Resolve ecuacións do tipo ax2 = c. 

 

 

Unidade 7: Sistemas de ecuacións. 

 

NOTA: Os sistemas de ecuacións non entran nos mínimos do programa deste nivel. Para unha aprendizaxe 

básica da unidade recoméndase: 

 

-  Recoñece unha ecuación lineal. 

-  Representa punto a punto distintas ecuacións lineais. 

-  Recoñece se un par de valores é, ou, non solución dun sistema. 

-  Identifica a solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 

-  Resolve sistemas de ecuacións utilizando algún método alxébrico. 

-  Comprende o proceso seguido na resolución de certos problemas "tipo" mediante o auxilio dos sistemas de 

ecuacións e resolve, mediante os mesmos procedementos, outros problemas similares. 

 

Unidade 8: Pitágoras. 

-  Posúe soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou hipotenusa) nun triángulo 

rectángulo do que se coñecen os outros dous, e aplícao a figuras planas e espaciais. 

-  Recoñece figuras semellantes. 

-  Obtén a razón de semellanza dende dúas figuras semellantes, ou ben obtén medidas dunha figura 

recoñecendo as doutra semellante a ela e a razón de semellanza. 

-  Debuxa unha figura semellante a outra con razón de semellanza dada. 

-  Calcula distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 

 

 

Unidade 9: Figuras planas e espaciais. 

-  Espertar no alumnado o interese por descubrir corpos xeométricos na realidade do seu contorno. 

-  Manipular e transformar corpos xeométricos. 

-  Traballar a visión espacial a partir dos desenvolvementos no plano. 

-  Practicar o cálculo de áreas a partir do desenvolvemento de corpos xeométricos sinxelos. 

-  Iniciar o alumnado na identificación dos corpos de revolución como xerados por unha figura plana que xira 

ao redor dun eixe, mediante exemplos prácticos: o torno dun oleiro, a buxaina, etc. 

-  Ter o caderno de traballo ao día, ordenado e ben presentado. 

-  Aplicar na vida real os conceptos traballados na unidade. 
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Unidade 10: Unidades de volumen. 

-  Domina o sistema métrico decimal lineal, o cuadrático e o cúbico. 

-  Calcula volumes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos e esferas coñecendo as 

medidas necesarias. 

-  Utiliza un tipo de unidade axeitado á magnitude do volume que se estea a medir en cada caso. 

 

Unidade 11: Gráficas e funcións. 

-  Representa puntos dados mediante as súas coordenadas e asigna coordenadas a puntos dados mediante 

a súa representación. 

-  Coñece a nomenclatura básica: x (variable independente), y (variable dependente), abscisa, ordenada, 

función, crecente... 

-  Representa, aproximadamente, a gráfica que lle corresponde a certo enunciado. Elixe un enunciado ao que 

responda certa gráfica. 

-  Obtén algúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 

-  Recoñece as expresións de primeiro grao (lineais) e sabe que lles corresponden funcións que se 

representan mediante rectas. 

 

Unidade 12: Estadística. 

-  Sabe interpretar unha táboa e unha gráfica estatística. 

-  Coñece o significado de frecuencia e sabe calcular a dun valor nunha colección de datos. 

-  Sabe elaborar e interpretar táboas de frecuencias cos datos agrupados, de maneira que se lles dean os 

extremos dos intervalos. 

-  Sabe construír un diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa de frecuencias. 

-  Calcula a media, a mediana e a moda dun conxunto de datos illados. 

 

 

2º ESO BILINGÜE 

 

UNIDADE 1 

 

A relación de divisibilidade 

-  Asociación entre divisibilidade e división exacta. 

-  Múltiplos e divisores: 

-  Os múltiplos dun número. 

-  Os divisores dun número. 

Números primos e números compostos 

-  Criterios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. 

-  Construción da serie ordenada de múltiplos dun número. -  Descomposición dun número en factores primos. 

Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous ou máis números 

-  Aplicación dos algoritmos óptimos para o cálculo rápido do mín.c.m. e do máx.c.d. 



O conxunto dos números enteiros 

-  A recta numérica. Representación de enteiros na recta. 

-  Ordenación de números enteiros. 

Operacións con números enteiros 

-  Suma e resta de números enteiros. 

-  Multiplicación e división de enteiros. Regra dos signos. 

-  Resolución de expresións con parénteses e operacións combinadas. 

-  Potencias de base enteira e expoñente natural. Propiedades. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas de máx.c.d. e de mín.c.m. 

 

UNIDADE 2 

 

O sistema de numeración decimal 

-  Os números decimais. 

-  Clases de números decimais. 

-  Os decimais na recta numérica. Representación. 

-  Interpolación dun decimal entre dous decimais dados. 

-  Aproximación dun decimal a unha determinada orde de unidades. 

Operacións con números decimais 

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

O sistema sesaxesimal 

-  Horas, minutos e segundos. 

-  Graos, minutos e segundos. 

Operacións no sistema sesaxesimal 

-  Suma e resta de cantidades en forma complexa. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas con varias operacións de números decimais. 

-  Resolución de problemas que esixen o manexo do sistema sesaxesimal. 

 

UNIDADE 3 

 

Os significados dunha fracción 

-  A fracción como parte da unidade. 

-  A fracción como cociente indicado. 

-  A fracción como operador. 

-  Cálculo da fracción dunha cantidade. 

Equivalencia de fraccións 

-  Simplificación de fraccións. 

-  Redución de fraccións a común denominador. 

-  Comparación e ordenación de fraccións. 

Operacións con fraccións 
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-  Aplicación dos algoritmos de suma e resta de fraccións reducindo común denominador. 

-  Produto e cociente de fraccións. 

-  Fracción inversa dunha dada. 

-  Regras para a eliminación de parénteses en expresións aritméticas con fraccións. 

Potencias de números fraccionarios 

-  Potencia dun produto e dun cociente. 

-  Produto e cociente de potencias da mesma base. 

-  Potencia dunha potencia. 

-  Interpretación das potencias de expoñente cero e de expoñente negativo. 

Resolución de problemas 

-  Problemas nos que intervén a fracción dunha cantidade. 

-  Problemas de suma e resta de fraccións. 

-  Problemas de produto e cociente de fraccións. 

 

UNIDADE 4 

 

Razóns e proporcións 

-  Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 

Magnitudes directamente proporcionais 

-  Táboas de valores. Relacións. 

Magnitudes inversamente proporcionais 

-  Táboas de valores. Relacións. 

Porcentaxes 

-  Cálculo de porcentaxes. 

-  Aumentos e diminucións porcentuais. 

Interese bancario 

-  O interese simple . 

Resolución de problemas 

-  Problemas de proporcionalidade directa e inversa. 

-  Método de redución á unidade. 

-  Regra de tres. 

-  Problemas de porcentaxes. 

-  Cálculo de porcentaxes directas. 

-  Cálculo do total, coñecida a parte. 

-  Cálculo da porcentaxe, coñecidos o total e a parte. 

-  Cálculo de aumentos e diminucións porcentuais. 

-  Resolución de problemas de interese bancario. 

 

UNIDADE 5 

 

A linguaxe alxébrica 

-  Utilidade da álxebra. 



-  Xeneralizacións. 

-  Fórmulas. 

-  Codificación de enunciados. 

-  Ecuacións. 

-  Tradución de enunciados da linguaxe natural á linguaxe alxébrica. 

-  Interpretación de expresións en linguaxe alxébrica. 

Expresións alxébricas 

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

Monomios 

-  Elementos: coeficiente, grao. 

-  Monomios semellantes. 

-  Operacións con monomios. 

Polinomios 

-  Elementos e nomenclatura. 

-  Valor numérico. 

Operacións con polinomios 

-  Oposto dun polinomio. 

-  Suma e resta de polinomios. 

-  Produto de polinomios. 

-  Extracción de factor común 

Os produtos notables 

-  Automatización das fórmulas relativas aos produtos notables. 

 

UNIDADE 6 

 

Ecuacións 

-  Elementos: termos, membros, incógnitas e solucións. 

-  Ecuacións con denominadores. Eliminación de denominadores. 

-  Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

Ecuación de segundo grao 

-  Identificación 

-  Forma xeral dunha ecuación de segundo grao. 

-  Fórmula para a resolución de ecuacións de segundo grao. 

Problemas alxébricos 

-  Tradución de enunciados a linguaxe alxébrica. 

-  Resolución de problemas coa axuda da álxebra. 

-  Asignación da incógnita. 

-  Resolución. Interpretación e crítica da solución. 

-  Construción da ecuación. 

 

UNIDADE 7 
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Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas 

-  Ecuacións lineais. 

-  Solucións dunha ecuación lineal. 

-  Construción da táboa de valores correspondente ás solucións dunha ecuación lineal. 

-  Representación gráfica. Recta asociada a unha ecuación lineal. 

Sistema de ecuacións lineais 

-  Concepto de sistema de ecuacións. 

-  Interpretación gráfica dun sistema de ecuacións lineais. 

-  Solución dun sistema. 

Métodos para a resolución de sistemas de ecuacións lineais 

- Método gráfico. 

- Metodo de substitución. 

Resolución de problemas coa axuda dos sistemas de ecuacións. 

-  Asignación das incógnitas. 

-  Codificación alxébrica do enunciado (sistema de ecuacións lineais). 

-  Resolución do sistema. 

-  Resolución. Interpretación e crítica da solución. 

 

 

UNIDADE 8 

 

Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas de cadrados. Demostración. 

-  Aplicacións do teorema de Pitágoras: 

-  Cálculo dun lado dun triángulo rectángulo coñecendo os outros dous. 

Figuras semellantes 

-  Planos, mapas e maquetas. Escala. Aplicacións. 

Semellanza de triángulos 

-  Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. 

-  A semellanza entre triángulos rectángulos. 

Aplicacións da semellanza 

-  Cálculo da altura dun obxecto vertical a partir da súa sombra. 

 

UNIDADE 9 

 

Poliedros 

-  Características. Elementos: caras, arestas e vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación dos prismas segundo o polígono das bases. 

-  Desenvolvemento dun prisma recto. Área. 

-  Pirámides: 

- Características e elementos. 



-  Desenvolvemento dunha pirámide regular. Área. 

-  Os poliedros regulares 

-  Tipos. 

Corpos de revolución 

-  Cilindros. 

-  Desenvolvemento dun cilindro recto. Área. 

-  Os conos. 

-  Desenvolvemento dun cono recto. Área. 

-  A esfera. 

-  A superficie esférica. 

 

UNIDADE 10 

 

Unidades de volume no S.M.D. 

-  Capacidade e volume. 

-  Unidades de volume e capacidade. Relacións e equivalencias. Múltiplos e divisores. 

Volume de corpos xeométricos. Cálculo 

-  Volume de prismas e cilindros. 

-  Volume de pirámides e conos. 

-  Volume da esfera . 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas que impliquen cálculo de volumes. 

 

UNIDADE 11 

 

As funcións e os seus elementos 

-  Nomenclatura: variable dependente, variable independente, coordenadas, asignación de valores (y) a 

valores (x). 

-  Elaboración da gráfica dada por un enunciado. 

-  Funcións dadas por táboas de valores. 

-  Construción de gráficas elaborando, previamente, unha táboa de valores. 

Funcións lineais 

-  Funcións de proporcionalidade do tipo y  mx. 

-  Representación dunha recta dada por unha ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta 

representada sobre papel cuadriculado. 

-  A función constante y  k. 
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3º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 - Manexo destro das fraccións: operatoria e uso. 

-  Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais. 

-  Expresión dun decimal exacto como fracción. 

-  Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións con fraccións. 

− Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma sensata (con oportunidade 

e eficacia). 

 -  Cálculo de potencias de expoñente enteiro. 

-  Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 

-  Cálculo de raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima. 

-  Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números en notación 

científica con calculadora. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos. 

-  Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación. 

 - Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral. 

-  Identificación de progresións aritméticas e xeométricas. 

-  Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética si coñécese o primeiro termo e a diferenza. 

-  Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica si coñécese o primeiro termo e a razón. 

-  Cálculo da suma de   n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica. 

- Tradución, á linguaxe algebraico, de enunciados e propiedades. 

-  Asociación entre expresións algebraicas e un enunciado ou unha propiedade. 

-  Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios semellantes. 

-  Suma e multiplicación de monomios. 

-  Identificación de polinomio e os seus elementos. 

-  Cálculo do valor numérico dun polinomio. 

-  Suma e multiplicación de polinomios. 

-  Extracción de factor común. 

-  Desenvolvemento de identidades notables. 

-  Cociente de polinomios. Regra de Ruffini. 

- Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 



-  Procura da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos. 

-  Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

-  Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa resolución. 

-  Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 

-  Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións. 

- Obtención dalgunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e a súa representación 

gráfica. 

-  Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución. 

-  Resolución destra de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos 

estudados. 

-  Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

 - Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

-  Asignación dunha gráfica a un enunciado. 

-  Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

-  Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica. 

-  Representación, da forma máis aproximada posible, dunha función dada por un enunciado. 

-  Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son. 

-  Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas. 

-  Recoñecemento da periodicidade dunha función. 

-  Descrición da tendencia dunha función a partir dun anaco desta. 

- Manexo destro da función de proporcionalidade e  mx: representación gráfica, obtención da ecuación, 

cálculo e significado da pendente. 

-  Manexo destro da función e  mx  n: representación gráfica e significado dos coeficientes. 

-  Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben, dous puntos dela 

(ecuación punto-pendente). 

-  Resolución de problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais. 

-  Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de corte. 

- Relacións angulares nos polígonos e na circunferencia. 

-  Dominio absoluto do teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención da lonxitude dun 

segmento identificando o triángulo rectángulo do que forma parte e aplicando o teorema. 

-  Concepto de lugar xeométrico e identificación como tales dalgunhas figuras coñecidas. 

-  Coñecemento descritivo do catro cónicas. 

-  Dominio das fórmulas e procedementos para o cálculo de áreas de figuras planas. 



Programación Matemáticas 2019-2020 

479 

Concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación. 

-  Concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación. 

-  Utilización da nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información 

relativa aos obxectos do mundo real. 

-  Características dos poliedros regulares e semirregulares. 

-  Identificación dos corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo. 

-  Cálculo da superficie e do volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou da fórmula. 

-  Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude. 

Idea de transformación xeométrica e como caso particular, idea de movemento. 

-  Concepto de translación, xiro e simetría axial. 

-  Identificación dos elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiales. 

-  Identificación de translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e cenefas sinxelos extraídos do mundo 

real. 

− Utilización da terminología relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e transmitir 

información sobre a contorna. 

- Coñecemento das distintas fases dun estudo estatístico. 

-  Poboación e mostra. 

-  Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo. 

-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 

-  Confección de gráficas diversas e elección do tipo de gráfica máis adecuado segundo o tipo de variable. 

- Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión. 

-  Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión. 

-  Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 

Obter frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental. 

-  Calcular a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e do número de 

experimentacións. Comprender o seu significado. 

-  Manexar con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns. 

- Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos aleatorios 

regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de bólas… 

3º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 



Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun problema. 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas.       

Comprende o enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto do problema). 

 B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 

para facer predicións. 

Identifica algún patrón e regularidade en contextos 

matemáticos. 

 B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros 

contextos, etc. 

Revisa o proceso de resolución dos problemas e a 

coherencia da solución obtida. 

 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

Expón cun mínimo de orde e rigor o proceso de 

resolución e as conclusións obtidas. 

 B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións problemáticas 

da realidade. 

Establece conexións entre algúns problemas do mundo 

real e o mundo matemático e usa os coñecementos 

matemáticos necesarios para resolver o problema e 

interpretar a solución no mundo real. 

 B1.7. Valorar a modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 

avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 

utilizados ou construídos. 

 

 B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada) e desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 

resolución de situacións descoñecidas. 
Ningún. 

 B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 

aprender diso para situacións similares futuras. 
Ningún. 

 B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
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numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 

de problemas. 

 

representacións gráficas e xeométricas. 

 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 

información salientable en internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións e 

argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a interacción. 

Elabora documentos dixitais propios (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do 

proceso de traballo que sexan útiles para o teu proceso 

de aprendizaxe ou o dos teus compañeiros. 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, 

utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para 

resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e 

racionais) e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal 

exacto. 

Expresa números moi grandes e moi pequenos en 

notación científica, opera con eles con calculadora e 

utilízaos en problemas contextualizados. 

 

Aplica axeitadamente técnicas redondeo en problemas 

contextualizados. 

Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade 

de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándoo se é necesario. 

Calcula o valor de expresións numéricas de números 

enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente 

natural, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

 



Emprega números racionais para resolver problemas da 

vida cotiá. 
 

 B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas 

que describan sucesións numéricas, observando 

regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

  

Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente 

usando a lei de formación a partir de termos anteriores. 

Identifica progresións aritméticas e xeométricas e 

expresa o seu termo xeral. 
 

 

 B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 

propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 

extraendo a información salientable e transformándoa. 

  

Realiza operacións sinxelas con polinomios. 

Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes 

ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza. 
 

 

 B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se 

precise a formulación e a resolución de ecuacións de 

primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao 

maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación alxébricas, gráficas ou recursos 

tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados 

obtidos. 

Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá 

mediante ecuacións e sistemas de ecuacións sinxelos, 

resólveas e interpreta o resultado obtido. 

 

 

Bloque 3. Xeometría 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, os corpos 

xeométricos elementais e as súas configuracións 

xeométricas. 

  

  

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun 

segmento e da bisectriz dun ángulo. 

Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas 

que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 

secante. 

Identifica e describe os elementos e as propiedades das 

figuras planas. 
 

 

 B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 

dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos, 

coñecendo a escala. 

Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en 

planos e mapas 

 B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha 

figura a outra mediante movemento no plano, aplicar 

eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras de 

arte e configuracións presentes na natureza 

Identifica os elementos máis característicos dos 

movementos no plano. 
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 B3.5. Identificar centros, eixes e planos de 

simetría de figuras planas, poliedros e corpos de 

revolución. 

Identifica os principais poliedros e corpos de revolución. 

 

 

 

Bloque 4. Funcións 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 

estudo das funcións e a súa representación gráfica. 

  

  

Identifica as características máis salientables dunha 

gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

Identifica as características máis salientables dunha 

gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 
 

 

 B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras 

materias que poden modelizarse mediante unha función 

lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo 

e dos seus parámetros, para describir o fenómeno 

analizado. 

  

Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a 

un enunciado e represéntaa. 

 B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que 

necesitan ser descritas mediante funcións cuadráticas, 

calculando os seus parámetros e as súas 

características. 

 

 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante táboas e gráficas adecuadas 

á situación analizada, xustificando se as conclusións son 

representativas para a poboación estudada. 

  

  

  

Distingue poboación e a mostra. 

Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta 

e cuantitativa continua, e pon exemplos. 

Elabora táboas de frecuencias. 

Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en 

caso necesario, gráficos estatísticos sinxelos. 
 

 

 B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e 

de dispersión dunha variable estatística para resumir os 

datos e comparar distribucións estatísticas. 

Calcula e interpreta as medidas de posición (media, 

moda e mediana) dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos. 



 B5.3. Analizar e interpretar a información 

estatística que aparece nos medios de comunicación, 

valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

Describe, analiza e interpreta información estatística dos 

medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

 B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso 

asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando a 

súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a 

regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e 

identificando os elementos asociados ao experimento. 

  

Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 

deterministas. 

Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 

aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, 

mediante a regra de Laplace. 
 

 

 

 

4º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

Bloque 1. Contidos comúns. 

* Planificación e utilización de procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, tales como 

a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización. 

* Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de resolución de 

problemas coa precisión e rigor adecuados á situación. 

* Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de carácter cuantitativo ou sobre 

elementos ou relacións espaciais. 

* Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións matemáticas e tomar 

decisións a partir delas. 

* Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 

* Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, mantendo 

actitudes favorables de participación e diálogo. 

* Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico, 

as representacións funcionais e a comprensión de propiedades matemáticas. 

* Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas relacionadas coas matemáticas 

ao longo da historia. 

 

Bloque 2. Números 



Programación Matemáticas 2019-2020 

485 

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

* Interpretación e utilización dos números e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e 

precisión máis adecuadas en cada caso. 

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

* As porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple 

e composto. 

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

cálculo, a calculadora o outras ferramentas informáticas. 

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

* Representación de números na recta numérica. 

Bloque 3. Álxebra 

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

concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. 

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

cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

* Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir de métodos gráficos con axuda 

dos medios tecnolóxicos. 

Bloque 4. Xeometría 

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

Resolución de problemas xeométricos frecuentes na vida cotiá. 

* Utilización doutros coñecementos xeométricos na resolución de problemas do mundo físico: medida e 

cálculo de lonxitudes, áreas, volumes, etc. 

 

Bloque 5. Funcións e gráficas 

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

de resultados. 

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

de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados verbais. 

* Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: proporcionalidade inversa, exponencial, 

cadrático e funcións dadas a anacos. Utilización de tecnoloxías da información para a súa análise. 



* Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

Bloque 6. Estatística e probabilidade 

* Realización das fases e tarefas dun estudio estatístico (organización de datos, representación gráfica, 

cálculo de parámetros, interpretación de resultados) a partir de situacións concretas próximas ao 

alumnado,utilizando axudas tecnolóxicas, se é o caso. 

* Análise elemental da representatividade das mostraxes estatísticas. 

* Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. Uso da folla de cálculo. 

* Utilización das medidas de centralización e dispersión 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. Espacio mostral. Regra de Laplace. 

* Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de 

casos e a asignación de probabilidades. 

* Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

 

4º ESO 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

Bloque 1. Números 

 

 Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionais. Números reais. 

 Representación de números 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. 

 Expresión de raíces en forma de potencia. Radicais equivalentes. Comparación e 

simplificación de radicais. 

 Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con 

potencias de expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos. 

 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). 
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 Logaritmo dun número real. Propiedades. 

 

Bloque 2. 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. 

 Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas, 

utilizando, cando se considere necesario, medios informáticos. Resolución de 

problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

 Resolución por métodos alxébricos, gráficos ou por ensaio-erro sistemático de 

diferentes tipos de ecuacións (bicadradas, con radicais, exponenciais, et.), utilizando 

medios tecnolóxicos, se é o caso. 

 Resolución de inecuacións lineais con unha e dúas incógnitas. Interpretación gráfica. 

Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos utilizando inecuacións. 

 

Bloque 3. Xeometría 

 

 Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos. 

 Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e razóns trigonométricas. 

 Resolución de triángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos 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. 

 

Bloque 4. Funcións e gráficas 

 

 Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou 

expresión analítica. Análise de resultados. 

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

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

verbais. 

 Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais. 

 Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cadrática, de proporcionalidade 

inversa, exponencial e logarítmica. Aplicacións a contextos e situacións reais. 

Representación, simulación e análise gráfico, empregando as tecnoloxías da 

información. 

 Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos 

. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 

 Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico. 

 Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 



 Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa. 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. 

 Organización de datos, cálculo de parámetros e representacións gráficas utilizando 

axudas tecnolóxicas. 

 Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios 

de comunicación e dos ámbitos físico e social. 

 Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

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

para o reconto de casos e a asignación de probabilidades. Probabilidade condicionada. 

 Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

 

1º BACHARELATO CIENTÍFICO 

 

MATEMÁTICAS I 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

Expresa de forma razoada o proceso seguido na resolución 

dun problema. 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións 

obtidas.         

Comprende o enunciado para resolver ou demostrar. 

Valora a información dun enunciado e relaciona co  número 

de solucións do problema, a súa utilidade e eficacia. 
 

 

 B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 

propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

Utiliza algún método de demostración nalgúns contextos 

matemáticos. 

 B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva 

para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 

resolución dun problema ou nunha demostración, coa 

precisión e o rigor adecuados.   

Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto e á situación. 

Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes. 
 

 

 B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado.     

Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo 

en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 
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 B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da resolución 

dun problema e o afondamento posterior, a 

xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e 

o afondamento nalgún momento da historia das 

matemáticas, concretando todo iso en contextos 

numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos.   

Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo 

das matemáticas. 

 B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla 

o proceso de investigación realizado, coa precisión e 

o rigor adecuados.           

Consulta as fontes de información adecuadas ao problema 

de investigación. 

Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto do problema de investigación. 

Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e coherentes. 

Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 

problema de investigación. 
 

 

 B1.8. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 

identificación de problemas en situacións da realidade.         

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles 

de conter problemas de interese. 

Establece conexións entre o problema do mundo real e o 

matemático. 

Interpreta a solución matemática do problema no contexto 

da realidade. 
 

 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático.       

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a 

aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 

tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica 

constante, etc.). 

Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 

esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formularse preguntas e buscar respostas 

axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, 

etc 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 
 

 

 B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 

para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

 



numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á 

resolución de problemas.         

estatísticos cando a dificultade destes impida ou non 

aconselle facelos manualmente. 

Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 

gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 

extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 
 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 

información salientable en internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, facendo exposicións 

e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a interacción.       

Elabora documentos dixitais propios como resultado do 

proceso de procura, análise e selección de información 

relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa discusión ou difusión. 

Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 
 

 

 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e 

as súas propiedades, para recoller, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando e 

representando os resultados en contextos de 

resolución de problemas.            

Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos 

para representar e interpretar axeitadamente información 

cuantitativa. 

Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 

cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 

ferramentas informáticas. 

Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto 

e xustifica a súa idoneidade. 

Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular 

distancias e manexar desigualdades. 

Resolve problemas nos que interveñen números reais e as 

súas operacións. 
 

 

 B2.2. Coñecer os números complexos como 

extensión dos números reais, e utilizalos para obter 

solucións dalgunhas ecuacións alxébricas.   

Valora os números complexos como ampliación do concepto 

de números reais. 

Opera con números complexos e represéntaos 

graficamente. 
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 B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos 

logaritmos utilizando as súas propiedades na 

resolución de problemas extraídos de contextos 

reais.    

Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, 

biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e 

as súas propiedades. 

 B2.4. Analizar, representar e resolver problemas 

formulados en contextos reais, utilizando recursos 

alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e 

interpretando criticamente os resultados.   

Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 

situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de 

ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 

ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de 

Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver 

problemas. 

Resolve problemas nos que se precise a formulación e a 

resolución de ecuacións  e interpreta os resultados no 

contexto do problema. 
 

 

 

 

Bloque 3. Análise 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través 

de enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que 

describan unha situación real, e analizar cualitativa e 

cuantitativamente as súas propiedades, para 

representalas graficamente e extraer información 

práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se 

derivan.       

 

ecoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de 

variable real elementais e realiza analiticamente as 

operacións básicas con funcións. 

Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, 

unidades, dominio e escalas. 

Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, 

comprobando os resultados coa axuda de medios 

tecnolóxicos. 

Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a 

análise de funcións en contextos reais. 
 

 

 B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 

dunha función aplicándoos no cálculo de límites e o 

estudo da continuidade dunha función nun punto ou un 

intervalo.     

Comprende o concepto de límite, realiza as operacións 

elementais do seu cálculo. 

Coñece as propiedades das funcións continuas e representa 

a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
 

 

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 

función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 

cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, 

sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 

xeométricos.     

Calcula a derivada dunha función usando os métodos 

axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e 

resolver problemas. 

Deriva funcións que son composición de varias funcións 

elementais mediante a regra da cadea. 
 

 



 B3.4. Estudar e representar graficamente funcións 

obtendo información a partir das súas propiedades e 

extraendo información sobre o seu comportamento 

local ou global.   

Representa graficamente funcións, despois dun estudo 

completo das súas características mediante as ferramentas 

básicas da análise. 

Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e 

analizar o comportamento local e global das funcións. 
 

 

 

 

Bloque 4. Xeometría 

 

Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 

manexando con soltura as razóns trigonométricas 

dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as 

transformacións trigonométricas usuais. 

Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo. 

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 

tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais para 

resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na 

resolución de triángulos directamente ou como 

consecuencia da resolución de problemas 

xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 

tecnolóxico. 

Resolve problemas xeométricos do mundo natural, 

xeométrico ou tecnolóxico, utilizando as fórmulas 

trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras 

áreas de coñecemento, resolvendo problemas 

contextualizados. 

 B4.3. Manexar a operación do produto escalar 

e as súas consecuencias; entender os conceptos de 

base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse 

con precisión no plano euclídeo e no plano métrico, 

utilizando en ambos os casos as súas ferramentas e 

propiedades.   

Define e manexa as operacións básicas con vectores no 

plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións 

para resolver problemas xeométricos e emprega con 

asiduidade as consecuencias da definición de produto 

escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun 

ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores. 

Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo 

e do coseno do ángulo. 
 

 

 B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da 

xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de 

rectas, e utilizalas para resolver problemas de 

incidencia e cálculo de distancias.     

Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así 

como ángulos de dúas rectas. 

Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, 

identificando en cada caso os seus elementos 

característicos. 

Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas 

das rectas. 
 

 

 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 
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Criterios de avaliación Grao mínimo 

 B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 

distribucións bidimensionais, con variables discretas 

ou continuas, procedentes de contextos relacionados 

co mundo científico, e obter os parámetros estatísticos 

máis usuais, mediante os medios máis adecuados 

(lapis e papel, calculadora ou  folla de cálculo), 

valorando a dependencia entre as variables.         

Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos 

datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 

(discretas e continuas) e categóricas. 

Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais 

en variables bidimensionais. 

Calcula as distribucións marxinais e distribucións 

condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así 

como os seus parámetros (media, varianza e desviación 

típica). 

Avalía as representacións gráficas para unha distribución de 

datos sen agrupar e agrupados, usando adecuadamente 

medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o 

punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar 

gráficos estatísticos. 
 

 

 B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 

variables e cuantificar a relación lineal entre elas 

mediante o coeficiente de correlación, valorando a 

pertinencia de axustar unha recta de regresión e, de 

ser o caso, a conveniencia de realizar predicións, 

avaliando a fiabilidade destas nun contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos 

científicos.       

Distingue a dependencia funcional da dependencia 

estatística e estima se dúas variables son ou non 

estatisticamente dependentes mediante a representación da 

nube de puntos. 

Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 

variables, e obtén predicións a partir delas. 
 

 

 

 

 

1º BACHARELATO CCSS 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

 

 

Aritmética e Álxebra 

• Coñecer os conceptos básicos do campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos...). 

•  Cálculo con porcentaxes 

• Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. Dominar o manexo das fraccións alxébricas 

e as súas operacións. 

• Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións 



• Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións lineais. 

Resolución de sistemas polo método de Gauss. 

Análise 

•   Dominio de definición dunha función . 

•   Familias de funcións elementais e asociar as súas expresións analíticas coas formas das súas 

gráficas. 

•   Manexo de funcións lineares e cuadráticas, así como das funcións definidas “a anacos”. 

• Transformacións que se producen nas gráficas como consecuencia dalgunhas modificacións nas 

súas expresións analíticas. 

• Composición de funcións e as funcións inversas, manexo. 

•  Funcións exponenciais e logarítmicas e asociar as súas expresións analíticas coas formas das súas 

gráficas. 

• Funcións trigonométricas e asociar as súas expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

• Significado analítico e gráfico dos distintos tipos de límites e identificalos sobre unha gráfica. 

•   Dominio do cálculo de límites e saber interpretar o significado gráfico dos resultados obtidos. 

•   Función continua e identificar a continuidade ou descontinuidade dunha función nun punto. 

•   Tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e ramas que se cinguen a asíntotas verticais, horizontais 

e oblicuas) e obtención en funcións polinómicas e racionais. 

•   Variación dunha función nun intervalo (T.V.M.) e a variación nun punto (derivada) como pendente da 

recta secante ou tanxente, respectivamente. 

•   Regras de derivación e utilizalas para determinar a función derivada doutra. 

•   Derivación para determinar a recta tanxente a unha curva nun punto, os máximos e mínimos dunha 

función, os intervalos de crecemento, etc. 

•   Utilizar as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na representación de funcións e 

dominar a representación sistemática de funcións polinómicas e racionais. 

Probabilidade e estatística. 

• Estatística descritiva unidimensional. Tipos de variables. Táboas e gráficos. Parámetros estatísticos 

de centralización, de dispersión e de posición. 

• Asignación de probabilidades a sucesos. Distribucións de probabilidade binomial e normal. 

 

2º BACHARELATO CIENTÍFICO 

MATEMÁTICAS II 

Álxebra lineal 

• Utiliza-las matrices para organizar e representar datos extraídos de diversas situación en casos moi 

sinxelos e operar con elas para resolvelos. 

• Coñece-los distintos tipos de matrices: fila, columna, cadrada, diagonal, triangular, nula, identidade, 

trasposta, simétrica e antisimétrica. 
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• Coñecer e adquirir destreza nas operacións con matrices (suma, produto por un escalar, produto de 

matrices e a non conmutatividade do produto). 

• Calcular determinantes de orde 2 ou 3 utilizando a regra de Sarrus. Calcular determinantes 

desenvolvendo polos elementos dunha liña. Coñece-las propiedades dos determinantes e saber 

aplicalas ao cálculo deles. 

• Calcula-lo rango dunha matriz ata dimensión 4x4 utilizando o método de Gauss e a partir dos seus 

menores. Calcula-lo rango de matrices dependentes dun parámetro ata dimensión 4x4. 

• Obte-la matriz inversa (ata matrices de orde 3x3) utilizando determinantes e polo método de Gauss. 

• Resolver ecuacións e sistemas matriciais. 

• Clasificar (compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible) un sistema de ecuacións 

lineais con non máis de tres incógnitas e que dependa ao sumo dun parámetro e no seu caso resolvelo. 

 Xeometría 

• Saber definir e interpretar xeometricamente o produto escalar de dous vectores, o produto vectorial 

de dous vectores e o produto mixto de tres vectores. Coñece-las propiedades e a súa aplicación para 

o cálculo de áreas de triángulos, paralelogramos e volumes de tetraedros e paralelepípedos. 

• Calcular e identificar as ecuacións (vectorial, paramétricas, continua, normal…) dunha recta e dun 

plano e saber pasar dunha ecuación 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 etc.). 

• Determina-la posición relativa de dúas rectas, dous planos, unha recta e un plano e tres planos. 

• Resolver problemas de incidencia e paralelismo entre rectas e planos. 

• Resolver problemas métricos, angulares e de perpendicularidade (distancia entre puntos, rectas e 

planos, ángulos entre rectas, entre recta e plano e entre planos etc.). 

• Saber determina-la recta que corta perpendicularmente dúas rectas. 

  

Análise 

• Saber aplica-los conceptos de límite dunha función nun punto e de límites laterais para estuda-la 

continuidade dunha función (se é discontinua, clasifica-la discontinuidade) e a obtención de asíntotas 

verticais, horizontais e oblicuas. 

• Coñece-las propiedades alxébricas do cálculo de límites, tipos de indeterminacións e técnicas para 

resolvelas. 

• Determina-las ecuacións da recta tanxente e da normal á gráfica dunha función nun punto. 

• Coñece-la relación entre continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. Saber estuda-la 

continuidade e a derivabilidade dunha función definida a anacos. 

• Determina-los intervalos de monotonía, o cálculo de extremos e puntos de inflexión, así como os 

intervalos de concavidade e convexidade (aínda que a representación gráfica se limitará ás funcións 

http://ciug.cesga.es/06loe/matematicas2/orientacions.html#_ftn1%23_ftn1


polinomiais e racionais se se inclúen os cálculos anteriores para outras funcións elementais ou 

compostas nas que sexa necesario coñece-la regra da cadea). 

• Aplica-la regra de L´Hôpital para resolver indeterminacións. 

• Resolver problemas de optimización. 

• Saber representar a gráfica de funcións polinomiais e racionais . 

• Sabe-la relación que existe entre dúas primitivas dunha función. Dada unha función, calcula-la 

primitiva que pasa por un punto. 

• Coñece-la técnica de integración por cambio de variable, o método de integración por partes (saber 

aplicalo reiteradamente: máximo dúas veces) e a integración de funcións racionais (no denominador 

raíces reais simples e múltiples). 

• Coñecer a propiedade de linealidade da integral definida con respecto ao integrando e a propiedade 

de aditividade con respecto ao intervalo de integración. 

• Saber calcula-la área de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan facilmente 

representables. 

Finalmente, en canto ás demostracións, é claro o seu importante valor formativo pero  non se consideran 

materia específica de exame. Neste sentido, si son admitidas cuestións do tipo: “Enuncia tal teorema e 

estuda se tal función cumpre as hipóteses do teorema” 

 

Probabilidade 

 

• Saber operar con sucesos. 

• Conocer e aplicar a regra de Laplace. 

• probabilidade condicionada. 

• Experimentos compuestos. 

• Probabilidade total. 

• Conocer e aplicar a fórmula de Bayes. 

• Distribuciones de probabilidade discreta Binomial. 

• Distribuciones de probabilidade continua. Normal. 

• Paso de binomia a normal. 

2º BACHARELATO CCSS 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 

1. ÁLXEBRA 

Cálculo matricial 

* 1.1. Concepto de matriz. A matriz como expresión de táboas e grafos. Tipos de matrices. 

Definición de matriz mxn. Elemento dunha matriz. Notacións. Tipos de matrices: rectangulares, 

cadradas (triangulares, diagonal, identidade, simétricas...). Matrices fila e columna. Matriz nula. 

Trasposta dunha matriz. 



Programación Matemáticas 2019-2020 

497 

* 1.2. Operacións con matrices. 

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

dun número por unha matriz. Propiedades. Definición do produto de matrices. Propiedades do produto 

de matrices: asociatividade, non conmutatividade, distributividade respecto á suma. Elemento neutro. 

* 1.3. Obtención de matrices inversas sinxelas polo método de Gauss. 

* 1.4. Sistemas de ecuacións lineais. 

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

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

dun sistema de ecuacións lineais. Clasificación dos sistemas segundo o número de solucións. 

* 1.5. Resolución de ecuacións e sistemas sinxelos de ecuacións matriciais. 

Utilización do método de Gauss na discusión e resolución dun sistema de ecuacións lineais con dúas 

ou tres incógnitas. 

* 1.6. Resolución de problemas con enunciados relativos ás cienciassociais e á economía que poden 

resolverse mediante sistemas de ecuacións lineais de dúas ou tres incógnitas e interpretación das solucións 

nos termos do enunciado. 

Programación lineal 

* 1.7. Iniciación á programación lineal bidimensional. 

Igualdades e desigualdades. Propiedades das desigualdades. Inecuacións lineais cunha e dúas 

incógnitas. Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

* 1.8. Formulación e resolución de problemas de programación lineal. 

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

obxectivo, conxunto de restricións, rexión factible, solucións óptimas. Resolución por métodos 

gráficos e analíticos, e interpretacióndos resultados. 

  

2. ANÁLISE 

* 2.1. Límites. 

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

Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretación das tendencias asintóticas no 

tratamento da información. 

* 2.2. Continuidade. 



Idea intuitiva de continuidade nun punto. Continuidade nun intervalo. Interpretación dos diferentes 

tipos de discontinuidade. Estudo da continuidade de funcións definidas a anacos. 

* 2.3. A derivada. 

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

Recta tanxente a unha función nun punto. Definición de función derivada. Derivadas sucesivas. 

* 2.4. Cálculo de derivadas. 

Regras de derivación. Derivadas de funcións elementais. 

* 2.5. Aplicacións das derivadas. 

Aplicacións ao estudo da variación de funcións habituais (crecemento e decrecemento, extremos 

relativos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión). Estudo e representación gráfica dunha 

función polinomial ou racional sinxela a partir das súas propiedades. Aplicacións á resolución de 

problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía. 

3. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

* 3.1. Sucesos aleatorios. 

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

* 3.2. Probabilidade. 

Frecuencias absolutas e relativas. Idea de probabilidade. Cálculo da probabilidade mediante 

frecuencias ou por aplicación da lei de Laplace. Propiedades da probabilidade. 

Probabilidade condicionada: 

Experiencias compostas. Probabilidade condicionada. Sucesos independentes. Regra do produto. 

Teorema da Probabilidade Total. Teorema de Bayes. 

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

* 3.4. Concepto de poboación e mostra. Técnicas de mostraxe. Parámetros poboacionais e estatísticos 

mostrais. 

* 3.5. Teorema Central do Límite. Distribucións de probabilidade das medias e das proporcións mostrais. 

* 3.6. Intervalo de confianza para a proporción e para a media dunha distribución normal de desviación típica 

coñecida. 

* 3.7. Contrastes de hipótese para a proporción e para a media ou diferenza de medias de distribucións 

normais con desviación típica coñecida. 
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MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

INTRODUCIÓN Á ESTATÍSTICA. 

  

-Táboas de frecuencias e gráficos estatísticos. 

-Parámetros estatísticos. 

-Cálculo práctico dos parámetros estatísticos. 

  

ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL 

 

-Medida da correlación. 

-Recta de regresión. 

   

PROBABILIDADE 

 

-Experimentos aleatorios e deterministas. 

-Sucesos.Operacións con sucesos.Sucesos compatibles e incompatibles. 

-Probabilidade dun suceso. 

-Probabilidade condicionada. 

-Experimentos compostos. 

-Dependencia e independencia. 

-Calculo de probabilidades en experimentos compostos. 

 

 DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DISCRETAS.DISTRIBUCIÓN BINOMIAL. 

       

-Variable aleatoria. 

-Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria discreta. 

-Parámetros dunha variable aleatoria discreta. 

-Distribución binomial. 

  

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA.DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

  

-Variable aleatoria continua. 

-Cálculo de probabilidades dunha variable aleatoria continua. 

-Parámetros dunha distribución continua. 

-Función de Distribución dunha variable continua. 

-A distribución normal. 

-Calculo de probabilidades en distribucións normais. 

-Aproximación da distribución binomial á normal. 



  

INFERENCIA ESTATÍSTICA 

  

-Introdución 

-Mostraxe 

-Distribucións de mostraxe. 

- Distribución das medias mostrais. 

- Distribución das proporcións mostrais. 

- Intervalo de confianza para a media a para a proporción 

- Interpretación dunha ficha técnica. 

- Contraste de Hipótese 

. 

 PROGRAMACIÓN LINEAL EN DÚAS VARIABLES 

 

- Igualdades e desigualdades. 

- Propiedades das desigualdades. 

- Inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. 

- Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

- Resolución gráfica 

 

 MÉTODOS NUMÉRICOS. 

  

-Resolución de ecuacións . 

-Interpolación. 

 

 

 

 

18.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

 

Ao final do curso, levaranse a cabo dous cuestionarios para avaliar a práctica docente. Un será para nós 

mesmos e outro para os alumnos. 

Haberá unha reunión de departamento onde poñerase en común os resultados dos cuestionarios e 

intentarase entre todos sacar conclusións que nos leven a mellorar de cara ao curso seguinte. 

 

O cuestionario para o profesorado será o seguinte: 

 

1: NUNCA 2: AS VECES 3: CASE SEMPRE 4: SEMPRE 

 



Programación Matemáticas 2019-2020 

501 

 

DIVERSIDADE 1 2 3 4 

1. ¿Que fago para coñecer a composición da clase?:     

Pasar unha proba ao comenzo do curso escolar     

Ler informes anteriores     

Pido información a xefatura de estudos ou orientación     

Pido información a os profesores do curso anterior     

2. Teño en conta a diversdade á hora de organizar a clase, de crear grupos, etc.     

3. Dou a cada alumno e alumna a explicación que precisa:     

En grupo grande     

En grupo pequeno     

De forma individual     

4. Planteo exercicios de diferente nivel en cada unidad e cada exame     

ACTIVIDADES NA AULA 1 2 3 4 

1. Traballo dos alumnos e alumnas na aula:     

De forma individual     

Por parellas     

En grupos reducidos     

En grupos grandes     

2. Os exercicios que propoño son:     

Cerrados, dirixidos,do libro, etc.     

Abertos, procedimentais, proxectos, etc.     

Facilitan o traballo cooperativo.     

3. Na metodoloxía que aplico:     

Utilizo ferramentas TIC     

Propoño actividades para facilitr o aprendizaxe autónomo     

Me baso nas explicacións teóricas e no libro.     

4. Como paso as horas lectivas:     

Poñendo silencio     

Impartindo teoría e explicacións     

Respondendo a preguntas, fomentando a participación, desenrolando prácticas, etc.     

Observando     



Correxindo aos alumnos e alumnas de manera individual     

AVALIACIÓN 1 2 3 4 

1. Antes de comenzar unha unidad explico aos alumnos e alumnas con que 

frecuencia e en base a que os avaliaré. 

    

2. Utilizo diferentes tipos de probas:     

Exames escritos     

Exames orais     

Traballo individual     

Traballo en equipo     

3. Na avaliación teño en conta as diferentes competencias.     

4. Programo un o varios planes de recuperación dependendo dos resultados 

obtidos polos alumnos e alumnas 

    

 

 

O cuestionario para o alumnado será o seguinte: 

 

 

 1.         ¿Como traballamos na aula? SI NON AS VECES 

Entendo ao profesor cando explica    

As explicacións parécenme interesantes    

As explicacións parécenme amenas    

O profesor explica so o do libro    

Emprega outros recursos ademáis do libro    

Pregunto o que non entendo    

Realizamos tarefas en grupo    

2. ¿Como son as actividades? SI NON AS VECES 

As preguntas correspóndense coas explicacións    

O profesor so pregunta o do libro    

As preguntas están claras    

As actividades corrígense en clase    

As actividades son en xeral atractivas e participativas    

En ocasións teño que consultar outros libros    

Me mandan demasiadas actividades    
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3. ¿Como é a avaliación? SI NON AS VECES 

As preguntas dos exames están claras    

O que preguntan deuse na clase    

Teño tempo suficiente para realizar as probas escritas    

Fago demasiados exames    

Os exames me sirven para comprobar o aprendido    

Os exames se corrigen despois na clase    

Se ten en conta o meu traballo diario na clase    

Creo que en xeral, a valoración do meu traballo é xusta    

 

 

 

19.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN 

 

O contido da presente programación será avaliado para o seu posterior perfeccionamento en 

posteriores cursos. Para iso valorarase, cando menos, os seguintes aspectos: 

 

− Se os contidos se adaptaron ao nivel dos alumnos (e en caso negativo valorarase o motivo e a 

posibilidade de introducir cambios na programación). 

 

− Se a temporalización foi a axeitada e se deu tempo a dar todos os contidos previstos. 

 

− Se as actividades de recuperación de materias pendentes e de atención a diversidade foron as 

oportunas. 

 

− Se se contou cos materiais e cos recursos didácticos axeitados. 

 

− O desenvolvemento das capacidades que se desprenden dos criterios de avaliación. 

 

− A metodoloxía empregada. 

 

− Os instrumentos de avaliación 

 

Ao final de cada avaliación o departamento reunirase para valorar o grao de consecución dos obxectivos,e 

aproveitarase para avaliar a parte correspondente da programación e poder ir así engadindo os cambios 

necesarios para a súa mellora de cara a vindeiros cursos. 


