
2º ESO 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ B1.1. Expresar verbalmente, 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. 

▪ 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. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares futuras. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 



▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

Bloque 3. Xeometría 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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.). 

▪ B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo 

físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 

 

Bloque 4. Funcións 

▪ 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. 

▪ B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais. 

▪ B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver problemas. 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 


