
Matemáticas II aplicadas ás Ciencias Sociais . 2º de bacharelato 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ B1.1. Expresar 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. 

▪ B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas 

na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir dea 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. 

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

▪ B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender diso para 

situacións similares futuras. 

▪ 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. 

▪ 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. 

Bloque 2. Números e álxebra 

▪ MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder 

resolver problemas con maior eficacia. 

▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para 

representar sistemas de ecuacións lineais. 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 

adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 



▪ 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. 

▪ 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. 

Bloque 3. Análise 

▪ 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. 

▪ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos 

utilizando o concepto de límite. 

▪ 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. 

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias 

sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais 

inmediatas. 

▪ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos 

delimitados por unha ou dúas curvas. 

Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

▪ 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. 

▪ MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición 

do espazo mostral. 

▪ MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza 

en función da probabilidade das distintas opcións. 

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción 

poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

▪ 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. 

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional 

dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e 

para a proporción no caso de mostras grandes. 



▪ 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. 

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha 

poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

 

Nota: Ademais o alumnado deberá demostrar que ten adquiridos os coñecementos mínimos esixidos 

polo grupo de traballo da  CIUG  nesta materia. Éstes indícanse no seguinte enlace, 

                          http://ciug.gal/PDF/matepliorientacions2017.pdf 

 

 


