
Matemáticas 4ºESO orientadas ás ensinanzas   aplicad  as  

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

 MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa

precisión e o rigor adecuados.

 MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto

do problema).

 MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

 MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra

resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

 MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na  resolución  de  problemas,

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

 MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, 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.

 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.

 MAPB1.4.2. Formúlanse 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.

 MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas

linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

 MAPB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade  susceptibles  de  conter  problemas  de

interese.

 MAPB1.6.2.  Establece  conexións  entre  un  problema  do  mundo  real  e  o  mundo  matemático,

identificando  o  problema  ou  os  problemas  matemáticos  que  subxacen  nel  e  os  coñecementos

matemáticos necesarios.

 MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun

problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

 MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

 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.

 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados,  valorando



outras opinións.

 MAPB1.8.1.  Desenvolve actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en  matemáticas  (esforzo,  perseveranza,

flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

 MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao

nivel educativo e á dificultade da situación.

 MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

 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.

 MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 MAPB1.9.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  e  de

matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa

sinxeleza e utilidade.

 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.

 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.

 MAPB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con

expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

 MAPB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de

problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

 MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para

amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

 MAPB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos para  o tratamento de datos  e  gráficas  estatísticas,  extraer
información e elaborar conclusións.

 MAPB1.12.1.  Elabora documentos  dixitais  propios  (de texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,  son,  etc.),

como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

 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.

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.



Bloque 2. Números e álxebra

 MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio

seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a información

cuantitativa.

 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.

 MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables.

 MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números

moi grandes ou moi pequenos.

 MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e semirrectas,

sobre a recta numérica.

 MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e valora o emprego de

medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

 MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente

proporcionais.

 MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica.

 MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza identidades

notables.

 MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini.

 MAPB2.3.1.  Formula  alxebricamente  unha situación da vida real  mediante  ecuacións de primeiro  e

segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado

obtido. 

Bloque 3. Xeometría

 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.

 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.

 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.

 MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do teorema

de Pitágoras e a semellanza de triángulos.

 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.

Bloque 4. Funcións

 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.

 MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os

casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.

 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).

 MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica que o

describe ou dunha táboa de valores.

 MAPB4.1.5.  Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a  taxa de variación

media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica.

 MAPB4.1.6.  Interpreta  situacións  reais  que  responden  a  funcións  sinxelas:  lineais,  cuadráticas,  de

proporcionalidade inversa e exponenciais.

 MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.

 MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas.

 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.

 MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, e xustifica

a decisión.

 MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 MAPB5.1.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situacións  relacionadas  co  azar  e  a

estatística.

 MAPB5.1.2.  Formula  e  comproba  conxecturas  sobre  os  resultados  de  experimentos  aleatorios  e

simulacións.

 MAPB5.1.3.  Emprega  o  vocabulario  axeitado  para  interpretar  e  comentar  táboas  de  datos,  gráficos

estatísticos e parámetros estatísticos.

 MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

 MAPB5.2.1.  Discrimina  se  os  datos  recollidos  nun estudo  estatístico  corresponden  a  unha  variable

discreta ou continua.



 MAPB5.2.2.  Elabora  táboas  de  frecuencias  a  partir  dos  datos  dun estudo  estatístico,  con  variables

discretas e continuas.

 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.

 MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, mediante

diagramas de barras e histogramas.

 MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, especialmente, diagramas

de árbore ou táboas de continxencia para o reconto de casos.

 MAPB5.3.2.  Calcula  a  probabilidade  de  sucesos  compostos  sinxelos  nos  que  interveñan  dúas

experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas.


