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1.-Departamento de Matemáticas:

O departamento de Matemáticas do I.E.S. De Brión  no curso académico 2019-2020 está 

composto polos seguintes membros:

– JOSÉ ANTONIO CANEDA VIDAL (Xefe do departamentp). 

– SANDRA Mª DÍAZ MOURO (Secretaria do centro).

– VIRXINIA DOMíNGUEZ MARTíNEZ

– RAFAEL URRUTIA SALGADO (Coordinador TIC).

– OLGA MARTÍNEZ CANCELAS

– GUSTAVO TOJO FERNÁNDEZ (Completa horario no Dep de Plástica: 
                                                                                                              6 horas de debuxo 1º ESO)

Grupos e niveis

         As materias do departamento son: Matemáticas (1º e 2º ESO), Matemáticas Orientadas ás 

Ensinanzas Académicas (3º e 4º ESO),  Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas (3º e 4º 

ESO). Matemáticas I (1º BAC), Matemáticas Aplicadas ás CCSS I (1º BAC), Matemáticas II (2º 

BAC), Matemáticas Aplicadas ás CCSS II (2º BAC)  e Métodos Estatísticos e Numéricos (libre 

configuración autonómica  2º BAC).

Nivel Nº de 
grupos

Asignatura Profesores/as

1º ESO 3 Matemáticas Virxinia Dominguez Martínez

2º ESO 4 Matemáticas Rafael Urrutia Salgado (2)

Gustavo Tojo Fernández(2)

Reforzo Matemáticas Sandra Díaz Mouro (1)

Olga Martínez Cancelas  (2)

3º ESO 3 Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
académicas 

José A. Caneda Vidal(2)

Sandra Díaz Mouro (1)

Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
Aplicadas

Virxinia Dominguez Martínez(1)

4º ESO 3 Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
Académicas 

Sandra Díaz Mouro (1)

Olga Martínez Cancelas  (2)

Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
Aplicadas

Gustavo Tojo Fernández (1)

6



IES de Brión                                                              Programación do departamento de Matemáticas

1º BAC 2 Matemáticas I José A. Caneda Vidal

Matemáticas Aplicadas ás ciencias 

sociais I

Olga Martínez Cancelas  (1)

2º BAC 2 Matemáticas II José A. Caneda Vidal

Matemáticas Aplicadas ás ciencias 

sociais II

Rafael Urrutia Salgado

Métodos Numéricos Rafael Urrutia Salgado  (1)

Olga Martínez Cancelas  (1)

Neste  documento  presentámos  a  programación  didáctica  da  materia  de 

Matemáticas correspondente ao curso 2019/2020 para o I.E.S. de Brión (A Coruña), un 

centro no que están matriculados neste curso. Aprox. 400 alumnos/as. No IES de Brión  

impartese  no  presente  curso  Educación  Secundaria  Obrigatoria  (ESO)  e  dúas  das 

modalidades  de  Bacharelato  (Ciencias  e  Humanidades  e  CCSS  nos  seus  dous 

itinerarios). O alumnado do noso centro procede maioritariamente do CEIP de Pedrouzos, 

único  centro  que  temos  adscrito  e  que  está  situado  a  carón  do  IES.  Ademais  deste 

alumnado tamén contamos cun pequeno grupo de alumnos/as procedentes do CEIP de 

Pumar, en Urdilde e outro procedente dos centros de primaria de Bertamiráns

Neste proxecto curricular faise referencia á  contribución da materia de matemáticas ao 

logro dos obxectivos de cada unha das etapas (ESO e Bacharelato) e das competencias clave, 

á  metodoloxía  e  materiais  curriculares,  aos  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  e 

tamén se léva a cabo a concreción das secuencias dos contidos e estándares de aprendizaxe 

avaliables, e da temporalización para cada un dos cursos da ESO e o Bacharelato, partindo do 

decreto que establece o currículo para a Educación Secundaria Obrigatoria e o Bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia (Decreto 86/2015 de 25 de xuño), tendo en conta sempre, 

as características do alumnado, do centro educativo e do contorno e velando por buscar en todo 

momento a coherencia coas prioridades do Centro.

Polo  que  respecta  ás  prioridades  propias  da  nosa  área,  estas  son  moi  claras,  e 

resúmense en lograr, na medida do posible, que os noso alumnado acade, a través do currículo 

da  nosa  materia,  o  conxunto  de  competencias  e  obxectivos  que  se  concretan  nesta 

programación. En definitiva, o que se persigue é una dobre finalidade: formar ao noso alumnado 

nunha serie de coñecementos e destrezas matemáticas que lles permitan continuar reforzando e  
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aumentando  ditos  coñecementos  nos  sucesivos  cursos  (finalidade  propedéutica),  pero  sen 

esquecer tamén que estamos formando persoas, con todo o que esto implica (formación en 

valores, preparación para a vida laboral, etcétera).

Aínda que non dispoñemos no noso horario semanal dunha hora fixa de reunión dos 

membros do departamento, os docentes que o formamos reunirémonos de forma periódica coa 

finalidade de coordinar  a nosa labor  didáctica,  unificar  criterios,  coordinar o  seguimiento da 

presente  programación  e  realizar  posibles  melloras  desta,  recibir  por  medio  do  xefe  de 

departamento  a  información  do  tratado  na  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  (CCP)  e 

elevar posibles propostas a ésta, etc.
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Educación Secundaria 

Obrigatoria

9



IES de Brión                                                              Programación do departamento de Matemáticas

Obxectivos xerais da ESO:

De acordo co decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de 

Galicia.A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 

alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto aos demais;  practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha 

sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe 

e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan 

discriminación  entre  homes e  mulleres,  así  como calquera  manifestación  de violencia 

contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera 

tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo 

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas 

nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar,  

tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
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estudo da literatura.

i ) Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira 

apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes 

que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do 

mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación  

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 

e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 

lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara o exercicio deste dereito.

n) Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  do  noso  idioma  como  elemento 

fundamental  para  o  mantemento  da  nosa  identidade  e  como  medio  de  relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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BACHARELATO
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Obxectivos do Bacharelato

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de 
Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e  desenvolver  o  seu espírito  crítico.  Ser  quen de prever  e  resolver  pacificamente  os 
conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra  a  muller,  e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non  discriminación  das  persoas  por  calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura,  estudo e disciplina,  como condicións  necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio  das  condicións  de  vida,  así  como afianzar  a  sensibilidade  e  o  respecto  cara  ao  medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,  flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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AS COMPETENCIAS CLAVE NA E.S.O. e o BACHARELATO

Unha posible definición de competencia podería ser a capacidade para aplicar de 
xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr 
a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. O 
concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e  
vai mais alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar.

A incorporación de competencias clave ao currículo permite poñer o acento naquelas 
aprendizaxes que se consideran imprescindibles desde unha formulación integradora e 
orientada á aplicación dos saberes adquiridos. De aí o seu carácter básico. Son aquelas 
competencias que debe desenvolver o alumnado que finaliza o ensino obrigatorio para 
poder lograr a súa realización persoal,  exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida 
adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao 
longo da vida.

A inclusión das competencias clave no currículo ten varias finalidades: integrar as 
diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporadas ás diferentes áreas ou materias,  
coma  as  informais  e  non  formais;  permitirlle  a  todo  o  alumnado  integrar  as  súas 
aprendizaxes,  poñelas  en relación  con distintos tipos  de contidos e utilizalas de xeito 
efectivo cando lle resulten necesarias en diferentes situacións e contextos, e orientar o 
ensino, ao permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación que teñen carácter  
imprescindible.

Establécese un proceso de retroalimentación entre os currículos das materias e as 
competencias clave: Cada unha das materias que integran os diferentes cursos da E.S.O. 
e o Bacharelato contribúe ao desenvolvemento das diferentes competencias e, pola súa 
vez, cada unha das competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en 
varias  materias.  Ademais,  é  importante  resaltar  que  ao  seren  as  competencias  un 
elemento organizador van ter influencia non só nos contidos e na avaliación senón tamén 
na metodoloxía.

As competencias clave do currículo serán as seguintes:

1. Comunicación lingüística (CCL).
2. Matemática,  Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT).
3. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
4. Dixital (CD).
5. Social e Cívica (CSC).
6. Conciencia e expresións culturais (CCEC).
7. Aprender a aprender (CAA).

Fagamos unha breve exposición dos aspectos fundamentais que recolle cada unha 
delas.

Competencia en comunicación lingüística.

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación 
oral  e  escrita,  de  representación,  interpretación  e  comprensión  da  realidade,  de 
construción  e  comunicación  do coñecemento  e  de  organización  e  autorregulación  do 
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pensamento, das emocións e da conduta.
Os  coñecementos,  destrezas  e  actitudes  propios  desta  competencia  permiten 

expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, formarse un 
xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e cohesión ao 
discurso e ás propias accións e tarefas, adoptar decisións e disfrutar escoitando, lendo ou 
expresándose de forma oral e escrita, todo o cal contribúe, ademais, ao desenvolvemento 
da autoestima e da autoconfianza e posibilita  a  capacidade efectiva de convivir  e  de 
resolver conflitos.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións 
básicas,  os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático,  tanto para 
producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento 
sobre  aspectos  cuantitativos  e  espaciais  da  realidade,  e  para  resolver  problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral.

Así mesmo, forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e 
expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións, o coñecemento 
e  manexo  dos  elementos  matemáticos  básicos  (distintos  tipos  de números,  medidas, 
símbolos, elementos xeométricos, etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a 
posta en práctica de procesos de razoamento que levan á solución dos problemas ou á  
obtención de información. 

Esta  competencia  cobra  realidade e  sentido  na medida en que  os  elementos  e 
razoamentos  matemáticos  son  utilizados  para  enfrontarse  a  situacións  cotiás,  en 
contextos tan  variados como sexa posible, que os precisan.

É a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais 
como nos xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de 
sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación 
das  condicións  de  vida  propia,  das  demais  persoas  e  do  resto  dos  seres  vivos.  En 
definitiva,  incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente,  con autonomía e 
iniciativa persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade 
produtiva, consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o 
que esixe a aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos 
fenómenos desde os diferentes campos de coñecemento científico involucrados.

Competencia dixital.

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 
comunicar  información,  e  para  transformala  en  coñecemento.  Incorpora  diferentes 
habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos 
soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

Está  asociada  coa  procura,  selección,  rexistro  e  tratamento  ou  análise  da 
información, utilizando técnicas e estratexias diversas para acceder a ela segundo a fonte 
á cal se acuda e o soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, dixital ou multimedia).  
Require o dominio de linguaxes específicas básicas (textual, numérica, icónica, visual, 
gráfica e sonora)  e  das súas pautas de descodificación e de transferencia,  así  como 
aplicar  en  distintas  situacións  e  contextos  o  coñecemento  dos  diferentes  tipos  de 
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información, das súas fontes, das súas posibilidades e da súa localización, así como as 
linguaxes e soportes máis frecuentes en que esta adoita expresarse. Pero dispoñer de 
información non produce de forma automática coñecemento. É por esta razón que esta 
competencia  debe  buscar  que  o  alumnado  sexa  unha  persoa  autónoma,  eficaz, 
responsable, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas 
fontes. 

Competencia social e cívica.

Esta competencia fai  posible comprender a realidade social en que se vive, cooperar,  
convivir  e  exercer  a  cidadanía  democrática  nunha  sociedade  plural,  así  como 
comprometerse  a  contribuír  á  súa  mellora.  Supón  utilizar,  para  desenvolverse 
socialmente, o coñecemento sobre a evolución e organización das sociedades e sobre os 
trazos e valores do sistema democrático, así como utilizar o xuízo moral  para elixir  e  
tomar decisións, e exercer activa e responsablemente os dereitos e deberes da cidadanía. 
Significa tamén entender os trazos das sociedades actuais, a súa crecente pluralidade e o 
seu carácter evolutivo. Entre as habilidades desta competencia destacan coñecerse e 
valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar as propias ideas e escoitar 
as alleas, ser capaz de poñerse no lugar das outras persoas e comprender o seu punto de 
vista aínda que sexa diferente do propio, e tomar decisións nos distintos niveis da vida 
comunitaria, valorando conxuntamente os intereses individuais e os do grupo. 

Competencia en conciencia e expresións culturais.

Esta competencia refírese, por unha banda, á adquisición da conciencia e aplicación dun 
conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a autoestima, a autocrítica, o traballo ben 
feito no lugar da necesidade de satisfacción inmediata, o control emocional,... 

Por outra banda, esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar 
criticamente diferentes manifestacións culturais,  artísticas e deportivas,  utilizalas  como 
fonte de enriquecemento e disfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 
Apreciar o feito cultural en xeral, e o feito artístico en particular, leva implícito dispoñer 
daquelas habilidades e actitudes que permiten acceder ás súas distintas manifestacións, 
así  como  habilidades  de  pensamento,  perceptivas  e  comunicativas,  sensibilidade  e 
sentido estético para poder comprendelas, valoralas, emocionarse e disfrutalas. Trátase 
dunha  competencia  que  facilita  tanto  expresarse  e  comunicarse  como  percibir, 
comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 
cultura.

Competencia para aprender a aprender.

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo 
cos propios obxectivos e necesidades.

Esta competencia ten dúas dimensións fundamentais. Por unha banda, a adquisición 
da conciencia das propias capacidades (intelectuais, emocionais, físicas), do proceso e 
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das estratexias necesarias para desenvolvelas, así como do que se pode facer por un 
mesmo e do que se pode facer coa axuda doutras persoas ou recursos. Doutra banda, 
dispoñer  dun  sentimento  de  competencia  persoal,  que  redunda  na  motivación,  na 
autoconfianza e no gusto por aprender.

Significa ser consciente do que se sabe e do que cómpre aprender e de como se 
aprende. Require coñecer as propias potencialidades e carencias, sacando proveito das 
primeiras  e  tendo  motivación  e  vontade  para  superar  as  segundas.  Comporta  ter 
conciencia  daquelas  capacidades  que  entran  en  xogo  na  aprendizaxe:  a  atención,  a 
concentración, a memoria, a comprensión e a expresión lingüística ou a motivación de 
logro, entre outras. Implica, así mesmo, a curiosidade de formularse preguntas, identificar 
e manexar a diversidade de respostas posibles ante unha mesma situación ou problema 
utilizando diversas estratexias e metodoloxías que permitan afrontar a toma de decisións,  
racional e criticamente, coa información dispoñible.

Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Esta  competencia  refírese,  por  unha  banda,  á  creatividade,  á  autocrítica,  á 
capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar os problemas, así como a capacidade 
de aprender dos erros e de asumir riscos.

Por  outra  banda,  remite  á  capacidade  de  elixir  con  criterio  propio,  de  imaxinar 
proxectos, e de levar adiante as accións necesarias para desenvolver as opcións e plans 
persoais -no marco de proxectos individuais ou colectivos-  responsabilizándose deles, 
tanto no ámbito persoal coma no social e no laboral.

Supón poder transformar as ideas en accións, ter unha visión estratéxica dos retos e 
oportunidades  que axude  a  identificar  e  cumprir  obxectivos,  comporta  unha  actitude 
positiva cara ao cambio e á innovación, e obriga a dispoñer de habilidades sociais para  
relacionarse, para cooperar e para traballar en equipo.
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Obxectivos das Matemáticas na E. S. O.

1. Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de expresión 
matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística, etc. ), tanto nas 
situacións  que  se  suscitan  na  vida  cotiá  como  nas  procedentes  dos  ámbitos 
matemático  ou  científico,  co  obxecto  de  mellorar  a  comunicación  e  promover  a 
reflexión sobre as propias actuacións.

2. Cuantificar  aqueles  aspectos  da realidade  que  permitan  interpretala  mellor:  utilizar 
procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de datos, empregar a clase 
de número e a notación máis adecuada para representalos e realizar o cálculo máis  
apropiado a cada situación.

3. Identificar  os  elementos  matemáticos  (datos  estatísticos,  xeométricos,  gráficos, 
cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou outras 
fontes  de  información;  analizar  criticamente  as  funcións  que  desempeñan  estes 
elementos  matemáticos  e  valorar  se  a  súa  achega  mellora  a  comprensión  das 
mensaxes.

4. Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e relacións espaciais que se 
presentan na vida cotiá, en contextos científicos e artísticos, analizar as propiedades e 
relacións xeométricas implicadas,  valorar a súa compoñente estética e estimular a 
creatividade e a imaxinación.

5. Utilizar  de  forma  adecuada  os  distintos  medios  tecnolóxicos  (calculadoras, 
ordenadores,  etc.)  para  realizar  cálculos  numéricos  ou  alxébricos,  comprobar 
propiedades  xeométricas,  buscar,  tratar,  representar  e  transmitir  informacións  de 
índole diversa e como axuda na aprendizaxe.

6. Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se suscitan 
na vida cotiá de acordo con modos propios da actividade matemática, tales como a 
exploración sistemática de alternativas, o preguntas ante as apreciacións intuitivas, a 
flexibilidade para modificar o punto de vista, a precisión na linguaxe, a xustificación 
dos razoamentos, a perseveranza na procura de solucións ou a necesidade da súa 
verificación.

7. Formular  e  resolver  problemas  matemáticos  ou  procedentes  doutras  ámbitos, 
individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, valorando 
a conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados obtidos 
e mostrando unha actitude positiva e confianza na propia capacidade.

8. Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia, en conxunción cos 
saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para analizar e 
valorar  fenómenos sociais  como a diversidade cultural,  o respecto ao ambiente,  a 
saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica.

9. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista 
histórico, apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade actual.
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Obxectivos das Matemáticas Aplicadas ás CCSS (Bacharelato)

Como resultado do proceso de ensinanza e aprendizaxe as matemáticas aplicadas ás 
ciencias  sociais  no  bacharelato  de  Humanidades  e  Ciencias  Sociais  contribuirán  ao 
desenvolvemento das seguintes capacidades:

1. Utilizar  os  contidos  matemáticos  para  analizar,  interpretar,  comprender  e  valorar 
fenómenos sociais e económicos.

2. Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, comprendendo o que 
achegan ao desenvolvemento dos contornos social, cultural ou económico.

3. Manifestar  actitudes  asociadas  ao  traballo  matemático  como  a  necesidade  de 
verificación,  o  cuestionamento  das  ideas  intuitivas,  a  análise  das  discrepancias  e 
puntos de vista diferentes nos traballos colaborativos, a apertura a novas ideas,  a 
creatividade e o rigor na argumentación.

4. Establecer definicións precisas, xustificar procedementos, encadear coherentemente 
os  argumentos,  detectar  incorreccións  lóxicas;  formulación  de  hipóteses;  deseñar, 
utilizar e contrastar estratexias; verificar para abordar os problemas e enfrontarse a 
situacións novas con autonomía, eficacia e confianza nas propias capacidades.

5. Comunicarse  por  medio  das  diferentes  linguaxes  matemáticas,  empregando  o 
vocabulario e as notacións adecuadas.

6. Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o requira, para 
obter, tratar e producir información no estudo de situacións provenientes do contorno 
social e económico.

Obxectivos das Matemáticas no Bacharelato de Ciencias

Como  resultado  do  proceso  de  ensinanza  e  aprendizaxe,  as  matemáticas  no 
bacharelato  de  ciencias  e  tecnoloxía  contribuirán  ao  desenvolvemento  das  seguintes 
capacidades:

1. Aplicar os conceptos, procedementos e estratexias propias das matemáticas a 
situacións  diversas,  comprendendo  as  abundantes  conexións  internas  entre  os  seus 
contidos, de xeito que permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras  
ciencias e adquirir unha formación científica xeral.

2. Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas 
propias  das  matemáticas  (formulación  de  problemas,  planificación  e  ensaio, 
experimentación,  aplicación  da  indución  e  da  dedución,  formulación  e  aceptación  ou 
rexeitamento  das  conxecturas,  comprobación  dos  resultados  obtidos)  para  realizar 
investigacións,  explorar  fenómenos e resolver problemas e situacións provenientes de 
actividades cotiás ou de diferentes ámbitos do saber.
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3. Adquirir rigor no pensamento científico formulando acertadamente os problemas, 
establecendo  definicións  precisas,  amosando  interese  polo  traballo  cooperativo, 
xustificando  procedementos,  encadeando  coherentemente  os  argumentos, 
comunicándose con eficacia e precisión, detectando incorreccións lóxicas, cuestionando 
aseveracións intuitivas ou carentes de rigor e mostrando unha actitude flexible, aberta e 
crítica ante outros xuízos e razoamentos.

4. Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar información, 
facilitar  a  comprensión  de  conceptos  e  propiedades  matemáticas,  realizar  cálculos  e 
representacións gráficas e servir como ferramenta na resolución de problemas.

5. Relacionar as matemáticas con outras áreas do saber, valorando as achegas que 
se fan entre elas para o seu respectivo desenvolvemento.

6. Expresarse  verbalmente  e  por  escrito  en  situacións  susceptibles  de  ser 
tratadas  matematicamente,  comprendendo  e  manexando  termos,  notacións  e 
representacións matemáticas.
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Contribución das Matemáticas as competencias clave.

As competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización  e  o  seu  desenvolvemento  persoal,  así  como  para  a  cidadanía  activa,  a 

inclusión social  e o emprego. Unha competencia supón a combinación de habilidades 

prácticas,  coñecementos,  motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emocións  e  outros 

compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr 

unha acción eficaz. Xa que logo, as competencias considéranse como coñecemento na 

práctica, un coñecemento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais 

que, como tales, se poden desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do 

currículo, como nos contextos educativos non formais e informais; conceptualízanse como 

“un saber  facer”  que se aplica a unha diversidade de contextos educativos,  sociais e 

profesionais.

Na  nosa  sociedade,  cada  cidadán  e  cidadá  require  unha  ampla  gama  de 

competencias  para  adaptarse  de  modo  flexible  a  un  mundo  que  está  cambiando 

rapidamente e que mostra múltiples interconexións. A educación e a formación posibilitan 

que o alumnado adquira as competencias precisas para poder adaptarse de xeito flexible 

a devanditos cambios. A materia de Matemáticas vai contribuír ao desenvolvemento das 

competencias do currículo, necesarias para a realización e desenvolvemento persoal e o 

desempeño dunha cidadanía activa.

As competencias deben estar integradas por tanto no currículo de Matemáticas. 

Para que tal integración se produza de xeito efectivo e a adquisición das mesmas sexa 

eficaz, hai que deseñar actividades de aprendizaxe  que permitan ao alumno avanzar cara 

os resultados definidos. 

 Na  descrición  do  modelo  competencial  inclúese  o  marco  de  descritores 

competenciais,  no  que  aparecen  os  contidos  reconfigurados  desde  un  enfoque  de 

aplicación que facilita o adestramento das competencias; recordemos que estas non se 

estudan,  nin  se  ensinan:  adéstranse.  Para iso,  é  necesaria  a  xeración de tarefas  de 

aprendizaxe  que  permita  ao  alumnado  a  aplicación  do  coñecemento  mediante 

metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; 

debido a iso, cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e 

cinco por competencia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; 
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dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que 

os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan  descritores da 

competencia, que serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada 

indicador  de  seguimento  atoparemos  entre  dous  e  catro  descritores,  cos  verbos  en 

infinitivo. 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias 

de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns a ela.

a. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía   

(CMCCT)     

A propia  concepción  do  currículo  desta  materia  fai  evidente  a  contribución  da 

mesma  ao  desenvolvemento  de  todos  os  aspectos  que  conforman  a  competencia 

matemática  e  as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  Xa que logo,  todo o 

currículo da materia contribúe á adquisición da competencia matemática, da que forma 

parte a habilidade para interpretar e expresar con claridade informacións, o manexo de 

elementos  matemáticos  básicos  en  situacións  a  vida  cotiá  e  a  posta  en  práctica  de 

procesos de razoamento e uso de formas de pensamento lóxico que permitan interpretar 

e  describir  a  realidade  e  actuar  sobre  ela  enfrontándose  a  situacións  cotiás.  As 

matemáticas  e  as  ciencias  están  interrelacionadas,  non  se  pode  concibir  un 

desenvolvemento  adecuado  e  profundo  do  coñecemento  científico  sen  os  contidos 

matemáticos.

A competencia  matemática  e  as  competencias  básicas  en ciencia  e  tecnoloxía 

inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das  persoas que resultan 

fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias 

e as tecnoloxías é determinante, a consecución e sostenibilidade do benestar social esixe 

condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e 

coa visión razoada e razoable das persoas. 

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán: 

• Comprometerse  co  uso  responsable  dos  recursos  naturais  para  promover  un 

desenvolvemento sostible.

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

• Aplicar  métodos  científicos  rigorosos  para  mellorar  a  comprensión  da  realidade 
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circundante  en  distintos  ámbitos  (biolóxico,  xeolóxico,  físico,  químico,  tecnolóxico, 

xeográfico...).

• Manexar  os  coñecementos  sobre  ciencia  e  tecnoloxía para  solucionar  problemas, 

comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas.

• Coñecer  e  utilizar  os  elementos  matemáticos  básicos:  operacións,  magnitudes, 

porcentaxes,  proporcións,  formas  xeométricas,  criterios  de  medición  e  codificación 

numérica, etc.

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.

• Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.

• Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

b. Comunicación lingüística (CCL)   

As  matemáticas   contribúen  á  competencia  en  comunicación  lingüística,  xa  que 

sonconcibidas como unha materia que utiliza continuamente a expresión oral e escrita na 

formulación  e  exposición  de  ideas.  Fundamentalmente  na  resolución  de  problemas 

adquire especial importancia a comprensión e a expresión, tanto oral como escrita, dos 

procesos  realizados  e  dos  razoamentos  seguidos,  posto  que  axudan  a  formalizar  o 

pensamento. A propia linguaxe matemática é un vehículo de comunicación de ideas con 

gran  capacidade  para  transmitir  conxecturas  grazas  a  un  léxico  propio  de  carácter 

sintético, simbólico, de termos precisos e abstractos. A tradución das distintas linguaxes 

matemáticas  á  linguaxe  cotiá,  e  viceversa,  tamén  contribúe  á  adquisición  desta 

competencia.

Para fomentar o seu desenvolvemento desde a área de Matemáticas débese insistir na 

incorporación  do  esencial  da linguaxe matemática á expresión  habitual  e  á adecuada 

precisión no seu uso e, por outra parte, nos contidos asociados á descrición verbal dos 

razoamentos e dos procesos.

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro 

de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e 

a través de textos en múltiples  modalidades,  formatos e soportes.  Estas situacións e 

prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito 

individual ou colectivo.  
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Os descritores que usaremos serán:

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

• Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra, 

escoita atenta ao interlocutor...

• Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en 

calquera situación.

c. Competencia dixital  (CD)   

A incorporación  de  ferramentas  tecnolóxicas  como  recurso  didáctico  contribúe  a 

mellorar  a  competencia  dixital.  A calculadora,  o  ordenador,… permiten  abordar  novas 

formas de adquirir e integrar coñecementos empregando estratexias diversas tanto para a 

resolución de problemas como para o descubrimento de novos conceptos matemáticos. 

Tampouco hai que esquecer que a materia proporciona coñecementos e destrezas  para a 

procura, selección e tratamento da información accesible a través da rede.

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro  das TIC 

para acadar os obxectivos relacionados co traballo, o aprendizaxe, o uso do tempo libre, a 

inclusión e participación na sociedade.

A lectura  e  creación  de  gráficas,  a  organización  da  información  en  forma analítica  e 

comparativa, a modelización da realidade, a introdución á linguaxe gráfica e estatística, o 

uso de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas e outros procesos matemáticos contribúen 

ao desenvolvemento desta competencia.

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

• Empregar distintas fontes para a busca de información.

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

• Utilizar  as distintas  canles  de comunicación audiovisual  para  transmitir  informacións 

diversas.

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

• Aplicar criterios éticos no uso das novas tecnoloxías.

• Elaborar  e  publicar  información  propia  derivada  da  información  obtida  a  través  de 

medios tecnolóxicos.

d. Conciencia e expresións culturais   (CCEC)   

As matemáticas, parte fundamental da nosa cultura en todos os ámbitos que ao longo 

24



IES de Brión                                                              Programación do departamento de Matemáticas

da historia desenvolvéronse ligadas ao resto de coñecementos científicos e humanísticos, 

non poden ser relegadas ao ámbito escolar. Traballar para relacionar as matemáticas con 

outros coñecementos, para atopalas nos medios de comunicación e para integralas na 

nosa vida cotiá é traballar a competencia conciencia e expresións culturais. A historia das 

matemáticas constitúe en si mesma unha achega á nosa cultura e sérvenos de referencia 

na súa aprendizaxe; os distintos personaxes que coa súa achega abriron novos camiños 

nesta disciplina, serven de exemplo dos retos que en cada época asumiu a humanidade e 

dos  esforzos  por  conseguir  desentrañar  a  verdade  dos  distintos  procesos,  físicos, 

químicos,  biolóxicos  ou  tecnolóxicos.  Doutra  banda,  a  xeometría  en  todos  os  seus 

aspectos,  foi  clave  en  moitos  dos  movementos  e  expresións  artísticas  ao  longo  da 

historia;  a  visión espacial,  a  procura da beleza a través da simetría,  etc… constitúen 

exemplos da  contribución da matemática a esta competencia.  

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como 

as súas estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e a expresión cultural das 

sociedades. Igualmente o alumno, mediante o traballo matemático poderá  comprender 

diversas manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os  seus coñecementos 

matemáticos na  creación das súas propias obras.  Esta  competencia implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa as 

diferentes manifestación culturais e artísticas.

Esta competencia tamén incorpora un compoñente expresivo referido á propia capacidade 

estética  e  creadora  a  ao  dominio  daqueloutras  relacionadas  cos  diferentes  códigos 

artísticos  e  culturais,  para  poder  utilizalas  como  medio  de  comunicación  e  expresión 

persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por 

contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 

como doutras comunidades. 

Polo tanto nesta área, traballaremos os seguintes descritores: 

• Valorar  a  interculturalidade  como unha  fonte  de  riqueza  persoal  e  cultural.  Mostrar 

respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial.

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

e. Competencias sociais e cívicas (CSC)   
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As matemáticas,  fundamentalmente  a  través  da análise  funcional  e  da  estatística, 

aportan  criterios  científicos  para  predicir  e  tomar  decisións  no  ámbito  social  e 

cidadán,contribuíndo así á adquisición das competencias sociais e cívicas. A utilización da 

linguaxe gráfica e estatística axuda a interpretar a información que aparece nos medios 

de comunicación. Tamén se adquire esta competencia analizando os erros cometidos nos 

procesos de resolución de problemas con espírito  crítico e construtivo,  o que permite 

valorar  os  puntos  de  vista  alleos  en  plano  de  igualdade  cos  propios  como  formas 

alternativas de abordar unha situación. A resolución de problemas de forma cooperativa é 

fundamental para o desenvolvemento desta competencia polo que supón o traballo en 

equipo, a aceptación doutros xeitos de pensar as cousas e a reflexión sobre as solucións 

aportadas por outras persoas.

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos  e  as  actitudes  sobre  a  sociedade  entendida  desde  as  diferentes 

perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica,  cambiante  e  complexa,  para  interpretar 

fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez mais diversificados; para elaborar 

respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como para  interactuar  con  outras 

persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións 

democráticas. 

A utilización de estratexias persoais de cálculo e  de resolución de problemas facilita 

aceptar outros puntos de vista, o que é indispensable á hora de realizar un traballo 

cooperativo e en equipo. Recoñecer e valorar as achegas alleas enriquece o alumno.

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 

• Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola.

• Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas.

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, 

e para a resolución de conflitos.

• Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos.

f. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)   

Os procesos matemáticos, especialmente os de resolución de problemas, contribúen a 

desenvolver  o  sentido  da  iniciativa  e  o  espírito  emprendedor.  Para  traballar  estes 

procesos  é  preciso  planificar  estratexias,  asumir  retos,  valorar  resultados  e  tomar 
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decisións. 

As  estratexias  matemáticas  como  a  resolución  de  problemas,  que  inclúen  a 

planificación,  a  xestión  do  tempo  e  dos  recursos,  a  valoración  dos  resultados  e  a 

argumentación para defender o proceso e os resultados, axudan ao desenvolvemento 

desta  competencia.  Esta  axuda  será  maior  na  medida  que  se  fomente  actitudes  de 

confianza e de autonomía na resolución de situacións abertas e problemas relacionados 

coa realidade concreta que vive o alumno.

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se 

desenvolven as  persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das súas actividades e  o 

aproveitamento  de  novas  oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras 

capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos 

relacionados. 

Os descritores que adestraremos son:  

• Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

• Ser constante no traballo superando as dificultades.

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas .

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

• Antepoñer a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais.

• Contaxiar entusiasmo pola tarefa e confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos.

• Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian.

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

    g.  Aprender a aprender (CAA) 

A reflexión  sobre  os  procesos  de  razoamento,  a  contextualización  dos  resultados 

obtidos,  a  autonomía  para  abordar  situacións  de  crecente  complexidade,  a 

sistematización,… axudan á adquisición da competencia aprender a aprender. Toma de 

conciencia das propias capacidades, así como do que se pode facer individualmente e do 

que  se  pode facer  con axuda doutras  persoas  (aprendizaxe  cooperativo),  con outros 

recursos  etc  …  son  elementos  substanciais  para  aprender  a  aprender.  O 

desenvolvemento  de  estratexias  necesarias  para  a  resolución  de  problemas,  a 

organización e regulación da propia aprendizaxe, tanto individual como en equipo, tanto 

na escola  como na casa,  así  como a xestión  do propio  desenvolvemento académico 
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tamén contribúen a aprender a aprender. A motivación e a autoconfianza son decisivas 

para a adquisición desta competencia. Saber aprender implica ser capaz de motivarse 

para  aprender,  para  adquirir  e  asimilar  novos  coñecementos  chegando  a  dominar 

capacidades  e  destrezas,  de  forma que  a  aprendizaxe  sexa  cada  vez  máis  eficaz  e 

autónoma. 

A autonomía na resolución de problemas en Matemáticas, xunto coa verbalización do 

proceso de resolución axuda á reflexión sobre o aprendido, favorecendo esta competencia.

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar,  organizar e persistir  na 

aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o 

estudante  se  sinta  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa  aprendizaxe  e, 

finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que 

se produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivarlle para 

abordar futuras tarefas de aprendizaxe.

Para o desenvolvemento da competencia de aprender a aprender cómpre tamén incidir 

desde  a  área  nos  contidos  relacionados  coa  autonomía,  a  perseveranza,  a 

sistematización, a mirada crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados 

do propio traballo.

Os descritores que adestraremos cos alumnos serán os seguintes:

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas...

• Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional, 

interdependente...

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

• Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función 

dos resultados intermedios.

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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Concreción das competencias clave.

A  concreción  das  competencias  clave  está  contemplada  nas  táboas 

correspondentes ás concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable.

Táboa                                                                                                              Páxina  

• Táboa de 1º de ESO................................................................................33

• Táboa de 2º de ESO................................................................................60

• Táboa de 3º de ESO-Ensinanzas Académicas........................................85

• Táboa de 3º de ESO-Ensinanzas Aplicadas..........................................109

• Táboa de 4º de ESO-Ensinanzas Académicas......................................132

• Táboa de 4º de ESO-Ensinanzas Aplicadas..........................................155

• Táboa de 1º Bacharelato Matemáticas I................................................178

• Táboa de 1º Bacharelato Matemáticas Aplic á CCSS I..........................208

• Táboa de 2º Bacharelato Matemáticas II................................................235

• Táboa de 2º Bacharelato Matemáticas Aplic ás CCSS II........................261

• Táboa de 2º Bacharelato Métodos Estatísticos e Numéricos.................284
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Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 

Os contidos son o conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes 

que  contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensinanza  e  etapa  educativa,  e  á 

adquisición de competencias.

Os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  son  especificacións  dos  criterios  de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o 

alumnado  debe  saber,  comprender  e  saber  facer  na  disciplina  tratada.  Deben  ser 

observables,  medibles  e  avaliables,  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  o  logro 

alcanzado.

Os contidos agrúpanse en bloques, o que non supón unha secuencia nin implica 

unha  organización  pechada;  pola  contra,  permite  organizar  de  diferentes  formas  os 

elementos curriculares e adoptar a metodoloxía máis adecuada ás características das 

aprendizaxes e do grupo de alumnos e alumnas a quen van dirixidos. 

Na materia de Matemáticas na etapa da ESO, agrúpanse en 5 bloques: 

• Procesos, métodos e actitudes matemáticas.

• Números e álxebra.

• Xeometría.

•  Funcións. 

• Estadística e Probabilidade. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma 

transversal nas diferentes unidades ao longo de todo o curso.
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TEMPORALIZACIÓN

Un primeiro aspecto a ter en conta neste punto é o número de sesións das que se 
dispón en cada curso.  O curso  escolar  está  formado  aproximadamente  por  175 días 
lectivos.  A materia  de Matemáticas,  en  todos os  cursos  agás en 1º  e  2º  de  ESO (5 
sesións),  ten  asignadas  4  sesións  semanais.  En  consecuencia,  o  número  inicial  de 
sesións que se impartirán neses cursos será de 140 (o 80% dos 175 días lectivos). Desta 
cifra, haberá que descontar dúas sesións que se adican ao inicio do curso á explicación 
ao alumnado de diferentes puntos relativos á materia (contidos, obxectivos e avaliación da 
materia, elaboración do calendario de exames, forma de traballo na aula e normas de 
aula, etc.),  o último día de cada avaliación que se adica a outras tarefas (informar ao 
alumnado das notas acadadas, valorar o traballo desenvolvido, etc.), os dous días non 
lectivos que hai no centro, un mínimo de seis sesións que se adican á realización de 
probas  escritas,  un  mínimo  de  catro  que  se  adican  a  actividades  complementarias 
organizadas polos diferentes departamentos, e outras catro atribuíbles a diversas causas 
(ausencias por permisos, por enfermidade, por folgas, etc). As sesións comentadas fan un 
total de vinte e unha, polo que o número máximo real de sesións das que dispoñemos 
nestes cursos é de aprox. 119.

No caso de 1º e 2º de ESO, 175 son as sesións totais. En primeiro, o número de 
probas escritas necesariamente ha de ser maior dado o papel de curso-ponte entre a 
ensinanza primaria e a secundaria que ten este curso. Contabilicemos pois un mínimo de 
unha proba por tema (15 sesións). Haberá que descontar un total de 30 sesións ás 175 
previstas, quedando aproximadamente un máximo de 145 sesións reais. En segundo, xa 
que o número de probas é menor, (aprox as mesmas que en 3º) o número de sesións 
será de aprox 150-155
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Unidades Didácticas de 1º ESO e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidade 
didáctica 

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos e 
actitudes 
matemá-
ticas

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Números  Naturais. 
Divisibilidade

12 SESIÓNS
1º

2
Números Enteiros 12 SESIÓNS

3
Fraccións 12 SESIÓNS

4
Números decimais 10 SESIÓNS

5
Potencias 8 SESIÓNS

6
Porcentaxes e 
proporcionalidade númerica 

10 SESIÓNS
2º

7 Álxebra 14 SESIÓNS

Bloque 4. 
Funcións

8 Funcións. 12 SESIÓNS

Bloque 3. 
Xeometría

* Sistema métrico decimal* 8 SESIÖNS

9
Ángulos e Rectas 8 SESIÓNS

10 Figuras  Planas:  Perimetros  e 
Áreas

10 SESIÓNS 3º

11 Poliedros  e  Corpos  de 
Revolución: Áreas e Volumes

10 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

12 Estatística descritiva:  12 SESIÓNS

13 Probabilidade  12 SESIÓNS

*NON aparece no curriculo, pero resulta imprescindible para tratar os temas de Xeometría
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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

Todas

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 Todas

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema.

CMCCT Todas

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia.

CMCCT Todas

MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de 
razoamento  na  resolución  de  problemas,  reflexionando 
sobre o proceso de resolución.

CMCCT

CAA

Todas

b
e
f

B1.2.  Estratexias  e  procedementos 
postos  en  práctica:  uso  da 
linguaxe  apropiada  (gráfica, 

B1.3. Describir e analizar situacións de 
cambio,  para  encontrar  patróns, 
regularidades e leis matemáticas, 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 
en  situacións  de  cambio,  en  contextos  numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

CMCCT

CCEC

Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

g
h

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.

en  contextos  numéricos, 
xeométricos,  funcionais, 
estatísticos  e  probabilísticos, 
valorando  a  súa  utilidade  para 
facer predicións.

MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas  achadas para  realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
valorando a súa eficacia e idoneidade.

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

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

Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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

Todas

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

Todas

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 Todas

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

a
b
c

B1.5.  Práctica  dos  procesos  de 
matematización  e  modelización, 
en  contextos  da  realidade  e  en 

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

Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

contextos  matemáticos,  de  xeito 
individual e en equipo.

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 Todas

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada caso.

CMCCT Todas

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

Todas

MAB1.8.5.  Desenvolve habilidades sociais  de cooperación e 
traballo en equipo. 

CMCCT
CSIEE
CSC

Todas

 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

Todas

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

Todas

e
f
g

B1.7.  Utilización  de  medios 
tecnolóxicos  no  proceso  de 
aprendizaxe para:

Recollida  ordenada  e  organización  de 

B1.11.  Empregar  as  ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma,  realizando  cálculos 
numéricos,  alxébricos  ou 

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

Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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.

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.

MAB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer 
representacións  gráficas  de  funcións  con  expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas.

CMCCT Todas

MAB1.11.3.  Deseña representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso seguido na solución de problemas,  mediante  a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con 
ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.

CMCCT Todas

MAB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  tratar  datos  e 
gráficas  estatísticas,  extraer  información  e  elaborar 
conclusións.

CMCCT Todas

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 

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, 

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

Todas

MAB1.12.2.  Utiliza  os  recursos  creados  para  apoiar  a 
exposición oral dos contidos traballados na aula.

CCL Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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.

facendo  exposicións  e 
argumentacións  destes,  e 
compartíndoos  en  ámbitos 
apropiados  para  facilitar  a 
interacción.

MAB1.12.3.  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

Todas

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas.

CD
CSC
CSIEE

Todas

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. 

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 

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 1,2,3,4

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 1,2,3,4,5
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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.

B2.7.  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.

diaria. 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 1,2,3,4,5

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.

B2.2. 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 1

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 1
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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.

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 1

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente  natural  e  aplica  as  regras  básicas  das 
operacións con potencias.

CMCCT 5

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 2

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de 
números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e 
aplícao a casos concretos.

CMCCT 4

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 3

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para 
simplificar cálculos e representar números moi grandes.

CMCCT 4,5

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 2,3,4
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

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 4

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 1,2,3,4

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 
proporcionalidade.

B2.17.  Resolución  de  problemas  nos 
que interveña a proporcionalidade 
directa ou variacións porcentuais. 
Repartición  directamente 
proporcional.

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 
directamente 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 6

e
f
g

B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica.
B2.19.  Tradución  de  expresións  da 

linguaxe  cotiá,  que  representen 
situacións  reais,  á  alxébrica,  e 

B2.6.  Analizar  procesos  numéricos 
cambiantes,  identificando  os 
patróns  e  as  leis  xerais  que  os 
rexen,  utilizando  a  linguaxe 

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 7

41



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

h 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.

alxébrica  para  expresalos, 
comunicalos  e  realizar 
predicións  sobre  o  seu 
comportamento  ao  modificar  as 
variables,  e  operar  con 
expresións alxébricas.

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 7

f

h

B2.22.  Ecuacións  de  primeiro  grao 
cunha  incógnita  (métodos 
alxébrico  e  gráfico).  Resolución. 
Interpretación  das  solucións. 
Ecuacións  sen  solución. 
Resolución de problemas.

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  alxébricos ou  gráficos, 
e  contrastar  os  resultados 
obtidos.

MAB2.7.1.  Comproba,  dada unha ecuación,  se  un número é 
solución desta.

CMCCT 7

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real 
mediante  ecuacións  de  primeiro  grao,  resólvea  e 
interpreta o resultado obtido.

CMCCT 7

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. 

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 9,10

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 9,10
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Propiedades.
B3.4.  Figuras  planas  elementais: 

triángulo,  cadrado  e  figuras 
poligonais.

B3.5.  Clasificación  de  triángulos  e 
cuadriláteros.  Propiedades  e 
relacións.

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 9,10

MAB3.1.4.  Identifica  as  propiedades  xeométricas  que 
caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo.

CMCCT 10

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 9,10

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 10

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 11

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, 
a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os 
medios tecnolóxicos axeitados.

CMCCT 11

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente.

CMCCT 11

e
f
l

B3.10.  Propiedades,  regularidades  e 
relacións  dos  poliedros.  Cálculo 
de  lonxitudes,  superficies  e 
volumes do mundo físico.

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

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 11
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n B3.11. Uso de ferramentas informáticas 
para  estudar  formas, 
configuracións  e  relacións 
xeométricas.

regularidades  e  relacións  dos 
poliedros.

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 8

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 8

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 8

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 

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 8

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou 
táboa de valores.

CMCCT 8

44



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

Nº

ecuación a partir dunha recta.

B4.4.  Utilización  de  calculadoras 
gráficas  e  software  específico 
para  a  construción  e  a 
interpretación de gráficas.

MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal 
existente entre dúas magnitudes e represéntaa.

CMCCT 8

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 8

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 12

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de 
variables  estatísticas,  tanto  cualitativas  como 
cuantitativas.

CMCCT 12

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 12

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 12

MAB5.1.5.  Interpreta  gráficos  estatísticos sinxelos  recollidos 
en  medios  de  comunicación  e  outros  ámbitos  da  vida 
cotiá.

CMCCT 12
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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 12

MAB5.2.2.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación  para  comunicar  información  resumida  e 
relevante sobre unha variable estatística analizada.

CMCCT 12

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 13

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación.

CMCCT 13

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 13

b
f
h

B5.11.  Sucesos  elementais 
equiprobables  e  non 
equiprobables.

B5.12. 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 ou non posible a 

MAB5.4.1.  Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e 
enumera  todos  os  resultados  posibles,  apoiándose  en 
táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

CMCCT 13

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e 
non equiprobables.

CMCCT 13
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árbore sinxelos.
B5.13.  Cálculo  de  probabilidades 

mediante  a  regra  de  Laplace  en 
experimentos sinxelos.

experimentación. 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 13
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Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

50% Obsevación na aula EOE

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema).

25% Obsevación na aula

Proba escrita

CL

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 50% Obsevación na aula CL

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver,  
valorando a súa utilidade e eficacia.

50% Obsevación na aula CL

EMP

EOE

MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na  resolución  de  problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución.

50% Obsevación na aula CL

EMP

EOE

MAB1.3.1.  Identifica patróns,  regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio,  en contextos  
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

25% Obsevación na aula CL

EMP

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados  
esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

50% Caderno de clase CL

EMP

EOE

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.

50% Obsevación na aula EMP
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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.

50% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

25% Obsevación na aula

Caderno

EOE

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 50% Obsevación na aula CL

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.

50% Obsevación na aula EMP

MAB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos  sinxelos  que  permitan  a  resolución  dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

50% Caderno EMP

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 100% Proba escrita 

Obsevación na aula

Caderno

EOE

CL

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.

25% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións.

25% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en  matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

75% Obsevación na aula EMP

ECC

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.

50% Obsevación na aula EMP

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100% Obsevación na aula EMP
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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.

50% Obsevación na aula ECC

EMP

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 100% Obsevación na aula

Traballo en grupo

ECC

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.

50% Obsevación na aula EMP

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.

75% Obsevación na aula CL

EMP

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.

25% Obsevación na aula TICS

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

25% Obsevación na aula

Traballo individual

TICS

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas,  
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

50% Obsevación na aula

Traballo individual

CA

TICS

MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

25% Obsevación na aula

Traballo individual

TICS

EMP

CA

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e  
elaborar conclusións.

25% Obsevación na aula

Traballo individual

TICS

CA
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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.

50% Traballo individual EMP

TICS

CA

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 25% Obsevación na aula CA

MAB1.12.3.  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.

50% Obsevación na aula EMP

TICS

CA

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 50% Obsevación na aula TICS

Bloque 2. Números e álxebra

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

EOE

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

EMP

ECC

CA

TICS
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ais

MAB2.2.1.  Recoñece  novos  significados  e  propiedades  dos  números  en  contextos  de  resolución  de 
problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

CL

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

EMP

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas  
das operacións con potencias.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

EMP

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAB2.2.7.  Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e  fraccionarios,  acha  fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

CL

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números 
moi grandes.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

TICS
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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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

TICS

CL

MAB2.4.1.  Desenvolve  estratexias  de  cálculo  mental  para  realizar  cálculos  exactos  ou  aproximados,  
valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

75% Obsevación na aula CL

EOE

EMP

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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

TICS

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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

CA

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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

EMP

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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

EMP

ECC

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
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MAB2.7.2.  Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao,  
resólvea e interpreta o resultado obtido.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

EOE

Bloque 3. Xeometría

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares (ángulos interiores, 
ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.).

100% Obsevación na aula

Caderno

EOE

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
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MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente  
e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.

50% Obsevación na aula TICS

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente. 75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CA

EMP

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos,  
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

Bloque 4. Funcións

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as  
súas coordenadas.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MAB4.2.1.  Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis adecuada en 
función do contexto.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

EOE

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

CA
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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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

MAB4.4.3.  Escribe  a  ecuación  correspondente  á  relación  lineal  existente  entre  dúas  magnitudes  e  
represéntaa.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

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.

50% Obsevación na aula

Traballo 

individual/grupo

ECC

TICS

CA

EOE

Bloque 5. Estatística e probabilidade

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.

100% Obsevación na aula

Traballo 
individual/grupo

CL

EOE

MAB5.1.2.  Recoñece e  propón exemplos de distintos tipos de variables  estatísticas,  tanto cualitativas  
como cuantitativas.

100% Obsevación na aula

Traballo 
individual/grupo

EMP

EOE
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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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo 
individual/grupo

EOE

CL

TICS

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.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo 
individual/grupo

TICS

CL

EOE

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos  
da vida cotiá.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo 
individual/grupo

CA

MAB5.2.1.  Emprega  a  calculadora  e  ferramentas  tecnolóxicas  para  organizar  datos,  xerar  gráficos  
estatísticos e calcular as medidas de tendencia central.

50% Obsevación na aula

Traballo 
individual/grupo

TICS

MAB5.2.2.  Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  comunicar  información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo 
individual/grupo

TICS
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MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 75% Obsevación na aula EOE

EMP

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade 
ou a aproximación desta mediante a experimentación.

50% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose 
en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

50% Obsevación na aula

Caderno

EOE

CA

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

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.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno
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Unidades Didácticas de 2º ESO e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidade 
didáctica 

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos e 
actitudes 
matemá-
ticas

Bloque 2. 
Números e 
Álxebra

1
Números enteiros 10 SESIÓNS

1º

2
Fraccións 10 SESIÓNS

3
Números decimais 8 SESIÓNS

4
Potencias 10 SESIÓNS

5
Porcentaxes e 
proporcionalidade númerica 

9 SESIÓNS

6 Expresións alxébricas  10 SESIÓNS 2º

7
Ecuacións  12 SESIÓNS

8 Sistemas de ecuacións  lineais 10 SESIÓNS

Bloque 4. 
Funcións

12 Funcións. Descrición de Gráfica 8 SESIÓNS

13
Funcións lineais

10 SESIÓNS

Bloque 3. 
Xeometria

9 Teorema de Pitágoras  6 SESIÓNS 3º

10 Semellanzas.Teorema  de 
Thales  

8 SESIÓNS

11
Corpos  xeométricos.  Áreas  e 
volumes   

10 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

14 Estatística  descritiva: 
organización  de  datos  e 
construción de gráficos 

8 SESIÓNS

15 Estatística  descritiva:  medidas 
de centralización e dispersión  

9 SESIÓNS

16 Probabilidade  12 SESIÓNS
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

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

Todas

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 Todas

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema.

CMCCT Todas

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

CMCCT Todas

MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na 
resolución  de  problemas,  reflexionando  sobre  o  proceso  de 
resolución de problemas.

CMCCT

CAA

Todas

b
e
f

B1.2.  Estratexias  e  procedementos 
postos  en  práctica:  uso  da 
linguaxe  apropiada  (gráfica, 

B1.3.  Describir  e  analizar  situacións 
de  cambio,  para  encontrar 
patróns,  regularidades  e  leis 

MAB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en 
situacións  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

CMCCT

CCEC

Todas
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Unidade 
Nº

g
h

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.

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade.

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

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

Todas

61



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave
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Nº

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

Todas

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

Todas

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 Todas

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

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.

B1.8.  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

Todas

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 Todas
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l
m
n
ñ
o

MAB1.8.3.  Distingue  entre  problemas  e  exercicios,  e  adopta  a  actitude 
axeitada para cada caso.

CMCCT Todas

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

Todas

MAB1.8.5.  Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

CMCCT
CSIEE
CSC

Todas

 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

Todas

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

Todas

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 

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 

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

Todas

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 Todas

MAB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

CMCCT Todas
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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.

comprensión  de  conceptos 
matemáticos ou á resolución de 
problemas.

MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas 
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender 
propiedades xeométricas.

CMCCT Todas

MAB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  tratar  datos  e  gráficas 
estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

CMCCT Todas

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 

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 

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

Todas

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula.

CCL Todas

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

Todas
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clave

Unidade 
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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.

interacción. MAB1.12.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para  compartir  ideas  e 
tarefas.

CD
CSC
CSIEE

Todas

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. 

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 

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 1,2,3

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 1,2,3,4
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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.

vida diaria. 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 1,2,3,12,13

e
f
g
h

B2.1.  Números  enteiros: 
representación,  ordenación  na 
recta  numérica  e  operacións. 
Operacións  con  calculadora  ou 
outros medios tecnolóxicos.

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 

MAB2.2.1.  Realiza  cálculos nos que interveñen potencias  de expoñente 
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

CMCCT 4

MAB2.2.2.  Realiza  operacións de conversión entre  números decimais  e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 
aplicalo na resolución de problemas.

CMCCT 2,3
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B2.2.  Fraccións  en  ámbitos  cotiáns. 
Fraccións  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.

tipos de números. MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar 
cálculos e representar números moi grandes.

CMCCT 3,4

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 

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 1,2,3,4
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estratexias de cálculo mental.

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 1,2,3,4

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 1,2,3,4

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 5

MAB2.5.2.  Analiza  situacións  sinxelas  e  recoñece  que  interveñen 
magnitudes que non son directa nin inversamente proporcionais.

CMCCT 5

e
f
g

B2.13.  Tradución  de  expresións  da 
linguaxe  cotiá  que  representen 
situacións  reais,  á  alxébrica,  e 

B2.6.  Analizar  procesos  numéricos 
cambiantes,  identificando  os 
patróns  e  leis  xerais  que  os 

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 6
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h 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.

rexen,  utilizando  a  linguaxe 
alxébrica  para  expresalos, 
comunicalos  e  realizar 
predicións  sobre  o  seu 
comportamento ao modificar as 
variables,  e  operar  con 
expresións alxébricas.

MAB2.6.2.  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 6

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das 
operacións para transformar expresións alxébricas.

CMCCT 6

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 7,8

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 7,8

Bloque 3. Xeometría
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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 9

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 9

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 10

MAB3.2.2.  Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre  
planos, mapas e outros contextos de semellanza.

CMCCT 10

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  obtidos  mediante 
seccións, simetrías, etc.).

MAB3.3.1.  Analiza e identifica as características  de corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

CMCCT 11

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados.

CMCCT 11

MAB3.3.3.  Identifica  os  corpos  xeométricos  a  partir  dos  seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente.

CMCCT 11

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 11
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

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 12

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 12

MAB4.2.2.  Interpreta  unha  gráfica  e  analízaa,  recoñecendo  as  súas 
propiedades máis características.

CMCCT 12

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 

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 13

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de 
valores.

CMCCT 13

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente 
entre dúas magnitudes, e represéntaa.

CMCCT 13
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

para  a  construción  e 
interpretación de gráficas.

MAB4.3.4.  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 12,13

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 14

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 15

MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

CMCCT 14

e
f

B5.2. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia.

B5.3.  Diagramas  de  barras  e  de 

B5.2.  Utilizar  ferramentas 
tecnolóxicas  para  organizar 
datos, xerar gráficas estatísticas, 

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 14,15
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

h 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.

calcular parámetros relevantes e 
comunicar os resultados obtidos 
que  respondan  ás  preguntas 
formuladas previamente sobre a 
situación estudada.

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
comunicar  información  resumida  e  relevante  sobre  unha  variable 
estatística analizada.

CMCCT 14,15

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 16

MAB5.3.2.  Calcula  a  frecuencia  relativa  dun  suceso  mediante  a 
experimentación.

CMCCT 116

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 16

b
f
h

B5.10.  Sucesos  elementais 
equiprobables  e  non 
equiprobables.

B5.11.  Espazo  mostral  en 
experimentos sinxelos. Táboas e 

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 

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os 
resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos.

CMCCT 16

MAB5.4.2.  Distingue  entre  sucesos  elementais  equiprobables  e  non 
equiprobables.

CMCCT 16
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Unidade 
Nº

diagramas de árbore sinxelos.
B5.12.  Cálculo  de  probabilidades 

mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos.

a experimentación. 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 16
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de

consecución

Instrumentos de 
Avaliación

Elementos 
Transversais

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema,  
coa precisión e o rigor adecuados.

50% Obsevación na aula EOE

MAB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos  problemas  (datos,  relacións  entre  os  datos,  e 
contexto do problema).

50% Obsevación na aula

Proba escrita

CL

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 50% Obsevación na aula CL

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia.

50% Obsevación na aula CL

EMP

EOE

MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na  resolución  de  problemas,  
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

50% Obsevación na aula CL

EMP

EOE

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

25% Obsevación na aula CL

EMP

MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas  achadas  para  realizar  simulacións  e  predicións  sobre  os  
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

50% Caderno de clase CL

EMP

EOE

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.

50% Obsevación na aula EMP

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.

50% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 25% Obsevación na aula EOE
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linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). Caderno

MAB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade  susceptibles  de  conter  problemas  de 
interese.

25% Obsevación na aula CL

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.

50% Obsevación na aula EMP

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

50% Caderno EMP

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 100% Proba escrita 

Obsevación na aula

Caderno

EOE

CL

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.

25% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando  
outras opinións.

25% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB1.8.1.  Desenvolve  actitudes axeitadas para  o traballo  en matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

75% Obsevación na aula EMP

ECC

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.

50% Obsevación na aula EMP

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100% Obsevación na aula EMP

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.

50% Obsevación na aula ECC

EMP
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consecución
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MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 100% Obsevación na aula

Traballo en grupo

ECC

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.

50% Obsevación na aula EMP

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.

75% Obsevación na aula CL

EMP

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.

25% Obsevación na aula TICS

MAB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

25% Obsevación na aula

Traballo individual

TICS

MAB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

50% Obsevación na aula

Traballo individual

CA

TICS

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

25% Obsevación na aula

Traballo individual

TICS

EMP

CA

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

25% Obsevación na aula

Traballo individual

TICS

CA

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.

50% Traballo individual EMP

TICS

CA

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 25% Obsevación na aula CA
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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.

50% Obsevación na aula EMP

TICS

CA

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 50% Obsevación na aula TICS

Bloque 2. Números e álxebra

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para  
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

EOE

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

EMP

CA

TICS

MAB2.2.1.  Realiza cálculos nos que interveñen potencias  de expoñente natural e aplica as regras  
básicas das operacións con potencias.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións  
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL
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MAB2.2.3.  Utiliza  a notación científica  e valora  o seu uso para  simplificar  cálculos  e  representar 
números moi grandes.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

TICS

EMP

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados,  
valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

75% Obsevación na aula EMP

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.

75% Obsevación na aula EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

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.

50% Obsevación na aula CL

EMP

EOE
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MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar  
expresións alxébricas.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son 
solución desta.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

Bloque 3. Xeometría

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.

75% Obsevación na aula

Caderno

EMP

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

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

EOE

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e  
volumes de figuras semellantes.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAB3.2.2.  Utiliza  a  escala  para  resolver  problemas  da  vida  cotiá  sobre  planos,  mapas  e  outros 
contextos de semellanza.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

MAB3.3.1.  Analiza  e  identifica  as  características  de  corpos  xeométricos  utilizando  a  linguaxe 
xeométrica axeitada.

75% Obsevación na aula

Caderno

CL

EOE
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MAB3.3.2.  Constrúe  seccións  sinxelas  dos  corpos  xeométricos,  a  partir  de  cortes  con  planos,  
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.

50% Obsevación na aula EMP

TICS

MAB3.3.3.  Identifica  os  corpos  xeométricos  a  partir  dos  seus  desenvolvementos  planos  e 
reciprocamente.

75% Obsevación na aula

Caderno

CA

TICS

MAB3.4.1.  Resolve  problemas  da  realidade  mediante  o  cálculo  de  áreas  e  volumes  de  corpos  
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

Bloque 4. Funcións

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en 
función do contexto.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

TICS

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características. 75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
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MAB4.3.3.  Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes,  e  
represéntaa.

75% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAB4.3.4.  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.

50% Obsevación na aula TICS

CA

Bloque 5. Estatística e probabilidade

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

CL

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.

50% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAB5.1.3.  Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros  
ámbitos da vida cotiá.

75% Obsevación na aula EMP

CA

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.

25% Obsevación na aula TICS

MAB5.2.2.  Utiliza  as  tecnoloxías  da información e  da comunicación  para  comunicar  información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.

50% Obsevación na aula TICS

CA

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 50% Obsevación na aula EMP
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MAB5.3.3.  Realiza  predicións  sobre  un  fenómeno  aleatorio  a  partir  do  cálculo  exacto  da  súa  
probabilidade ou a aproximación desta mediante a experimentación.

50% Obsevación na aula EMP

EOE

MAB5.4.1.  Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera  todos  os  resultados  posibles,  
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

50% Obsevación na aula EOE

EMP

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Obsevación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE
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Unidades Didácticas de 3º ESO  Matemativas Orientadas as ensinanzas Académicas 
e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidade 
didáctica

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos e 
actitudes 
matemá-
ticas

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Números racionais 14 SESIÓNS

1º

2
Potencias 10 SESIÓNS

3
Sucesións 8 SESIÓNS

4
Polinomios 8 SESIÓNS

5
Ecuacións de 2º grao 8 SESIÓNS

2º

6 Sistemas de ecuacións lineais 8 SESIÓNS

Bloque 4. 
Funcións

10 Descrición de Gráficas 8 SESIÓNS

11 Funcións Lineais e Cuadráticas 9 SESIÓNS

Bloque 3. 
Xeometria

7
Xeometría  do  plano. 
Semellanza

10 SESIÓNS

8 Movementos no plano 8 SESIÓNS 3º

9 Xeometría do Espacio 5 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

12 Estatística: recollida de datos e 
construción  e  interpret.  de 
gráficas 

8 SESIÓNS

13 Estatística:  medidas  de 
centralización e dispersión  

8 SESIÓNS

14 Probabilidade  7 SESIÓNS
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

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

todas

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).

CMCCT todas

MACB1.2.2.  Valora  a  información  dun  enunciado  e  relaciónaa  co 
número de solucións do problema.

CMCCT todas

MACB1.2.3.  Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia.

CMCCT todas

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas,  reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas.

CMCCT

CAA

todas

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.

B1.3. 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 todas
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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.

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 todas

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 todas

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

todas

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

CMCCT

todas

a
b
c

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, 

MACB1.6.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

todas
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d
e
f
g

matemáticos, de xeito individual e en 
equipo.

xeométricos,  funcionais, 
estatísticos  ou probabilísticos)  a 
partir  da  identificación  de 
problemas  en  situacións 
problemáticas da realidade.

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

todas

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 todas

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto 
da realidade.

CMCCT todas

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 todas

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

todas

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n

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
CSIEE
CSC

todas

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 todas

MACB1.8.3.  Distingue  entre  problemas  e  exercicios,  e  adopta  a 
actitude axeitada para cada caso.

CMCCT todas
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ñ
o

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

todas

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo 
en equipo.

CSC

CSIEE

todas

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.

CMCCT

CSIEE

todas

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.

CMCCT
CAA

todas

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

todas

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 10,11

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a  utilización  de 
medios tecnolóxicos.

CMCCT todas

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender 
propiedades xeométricas.

CMCCT 7,8,9
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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.

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións.

CMCCT 12,13,14

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  información 
e as ideas matemáticas.

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

todas

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula.

CCL todas

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

todas

MACB1.12.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para  compartir 
ficheiros e tarefas.

CD
CSC
CSIEE

todas

Bloque 2. Números e álxebra
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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.

CMCCT 1

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.

CMCCT 1

MACB2.1.3.  Acha  a  fracción  xeratriz  correspondente  a  un  decimal 
exacto ou periódico.

CMCCT 1

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.

CMCCT 1,2

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.

CMCCT 1, 2

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.

CMCCT 1,2

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.

CMCCT 1, 2

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.

CMCCT 1, 2
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MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da 
vida cotiá e analiza a coherencia da solución.

CMCCT 1, 2

MACB2.1.10.  Factoriza  expresións numéricas  sinxelas  que conteñan 
raíces, e opera con elas simplificando os resultados.

CMCCT 2

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.

CMCCT 3

MACB2.2.2.  Obtén unha lei  de formación ou fórmula para  o termo 
xeral  dunha  sucesión  sinxela  de  números  enteiros  ou 
fraccionarios.

CMCCT 3

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.

CMCCT 3

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na 
natureza e resolve problemas asociados a estas.

CMCCT 3

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. 

CMCCT 4

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes 
ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas 
nun contexto axeitado.

CMCCT 4

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.

CMCCT 4
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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.

CMCCT 5, 6

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.

CMCCT 7

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.

CMCCT 7

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das 
figuras planas, os poliedros e os corpos de revolución principais.

CMCCT 7, 9

f 
l 

B3.3. Xeometría do plano. 
B3.4.  Teorema  de  Tales.  División  dun 

segmento  en  partes  proporcionais. 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas  usuais  para  realizar 
medidas indirectas de elementos 

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras 
circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas.

CMCCT 7
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n Aplicación  á  resolución  de 
problemas. 

B3.5.  Xeometría  do  espazo:  áreas  e 
volumes

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.

MACB3.2.2.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionais  a  outros 
dados,  e  establece  relacións  de  proporcionalidade  entre  os 
elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

CMCCT 7

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.

CMCCT 7

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados.

CMCCT 7, 9

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.

CMCCT  7

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.

CMCCT

CCEC

8

MACB3.4.2.  Xera  creacións  propias  mediante  a  composición  de 
movementos,  empregando ferramentas  tecnolóxicas cando sexa 
necesario.

CMCCT

CCEC

8

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. 

CMCCT 9

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras 
planas,  en  poliedros,  na  natureza,  na  arte  e  nas  construcións 
humanas.

CMCCT

CCEC

8

b B3.2.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas B3.6.  Interpretar  o  sentido  das MACB3.6.1.  Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador,  os  polos,  os CMCCT 9
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f adecuadas, 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 
lonxitude dun punto.

coordenadas xeográficas e a súa 
aplicación  na  localización  de 
puntos.

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  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.

CMCCT 10

MAB  B4.1.2.  Identifica  as  características  máis  salientables  dunha 
gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

CMCCT 10

MACB41.3.  Constrúe  unha  gráfica  a  partir  dun  enunciado 
contextualizado, describindo o fenómeno exposto.

CMCCT 10

MACB4.1.4.  Asocia  razoadamente  expresións  analíticas  a  funcións 
dadas graficamente. 

CMCCT 10

MACB4.1.5.  Formula  conxecturas  sobre  o  comportamento  do 
fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica

CMCCT 10

b

f

B4.5. Utilización de modelos lineais para 
estudar  situacións  provenientes  de 
diferentes ámbitos de coñecemento e 
da vida cotiá, mediante a confección 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá 
e  doutras  materias  que  poden 
modelizarse  mediante  unha 
función  lineal,  valorando  a 

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. 

CMCCT 11
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da táboa, a representación gráfica e a 
obtención da expresión alxébrica. 

B4.6. Expresións da ecuación da recta.

utilidade  da  descrición  deste 
modelo  e  dos  seus  parámetros, 
para  describir  o  fenómeno 
analizado.

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a 
un enunciado e represéntaa.

CMCCT 11

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.

CMCCT 11

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.

CMCCT 11

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. Agrupación de datos en 
intervalos.

B5.4. Gráficas estatísticas.

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.

CMCCT 12

MACB5.1.2.  Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  través  do 
procedemento de selección, en casos sinxelos.

CMCCT 12

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos.

CMCCT 12

MACB5.1.4.  Elabora  táboas  de  frecuencias,  relaciona  os  tipos  de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

CMCCT 12

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.

CSC 12
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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.

CMCCT 13

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.

CMCCT 13

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 12,13

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 12,13

MACB5.3.3.  Emprega  medios  tecnolóxicos  para  comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística 
analizada

CD 12,13

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.

CMCCT 14

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar. 

CMCCT

CCL

14

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.

CMCCT 14
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MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades 
das distintas opcións en situacións de incerteza.

CSIEE 14
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Avaliación
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Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema,  
coa precisión e o rigor adecuados.

75% Observación na aula EOE

MACB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o enunciado dos  problemas  (datos,  relacións  entre  os  datos,  e 
contexto do problema).

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 75% Observación na aula CL

EMP

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra  
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MACB1.2.4.  Utiliza  estratexias heurísticas e  procesos de razoamento na resolución de problemas,  
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

EOE

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.

75% Observación na aula EMP

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.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MACB1.5.1.  Expón e  defende  o  proceso  seguido  ademais  das  conclusións  obtidas,  utilizando as 75% Observación na aula EOE
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linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. Traballo ind./grupo

MACB1.6.1.  Identifica  situacións problemáticas  da  realidade  susceptibles  de  conter  problemas de 
interese.

25% Observación na aula CL

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

EMP

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.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

EMP

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza,  
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

ECC

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.

50% Observación na aula EMP

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula EMP
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MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 100% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

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.

50% Traballo ind./grupo EMP

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.

75% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula TIC

EMP

MACB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TICS

MACB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

CA

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EMP

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na  
aula.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EOE
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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.

50% Observación na aula

Traballo individual

EMP

TIC

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

Bloque 2. Números e álxebra

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.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EOE

EMP

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.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

EOE

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.

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EOE

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.

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

EOE
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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.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EOE

CL

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.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia 
da solución.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EOE

EMP

MACB2.1.10.  Factoriza  expresións  numéricas  sinxelas  que  conteñan  raíces,  e  opera  con  elas 
simplificando os resultados.

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de  
termos anteriores.

50% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EMP

EOE

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de  
números enteiros ou fraccionarios.

50% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

EOE

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.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EMP

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas  
asociados a estas.

50% Traballo ind/grupo
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MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de 
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

ECC

EOE

Bloque 3. Xeometría

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo,  
e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.

50% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP
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MACB3.2.1.  Calcula  o  perímetro  e  a  área  de  polígonos  e  de  figuras  circulares  en  problemas  
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

50% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

75 Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB3.3.1.  Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de  
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

MACB3.4.1.  Identifica  os  elementos  máis  característicos  dos  movementos  no  plano  presentes  na 
natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte.

50% Traballo ind./grupo EMP

EOE

MACB3.4.2.  Xera  creacións  propias  mediante  a  composición  de  movementos,  empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

50% Traballo ind./grupo TIC

MACB3.5.1.  Identifica  os  principais  poliedros  e  corpos  de  revolución,  utilizando  a  linguaxe  con 
propiedade para referirse aos elementos principais. 

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EOE

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza,  
na arte e nas construcións humanas.

50% Traballo ind./grupo EOE
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Transversais

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

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

Bloque 4. Funcións

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EOE

CL

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do 
seu contexto. 

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

EOE

MACB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno 
exposto.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EOE

EMP

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

CL

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e 
a súa expresión alxébrica

50% Observación na aula

Traballo individual

EOE

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. 

75% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

EOE

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EMP
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación

Elementos 
Transversais

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa  
graficamente.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

EOE

EMP

Bloque 5. Estatística e probabilidade

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

CL

EOE

MACB5.1.2.  Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección,  en 
casos sinxelos.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

CL

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EOE

EMP

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

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.

50% Traballo ind./grupo TIC

CA

ECC

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha 
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.

100% Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

EMP

EOE
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación

Elementos 
Transversais

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.

50% Traballo ind./grupo

Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

TIC

EMP

EOE

MACB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario  axeitado  para  describir,  analizar  e  interpretar  información 
estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

75% Traballo ind./grupo

Observación na aula

CL

EOE

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.

50% Traballo ind./grupo

Observación na aula

Proba Escrita 

Caderno

TIC

CA

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre 
unha variable estatística analizada

50% Traballo ind./grupo

Observación na aula

TIC

EOE

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 100% Proba escrita

Observación na aula

Caderno

EMP

CL

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 75% Observación na aula

Caderno

EOE

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.

100% Proba escrita

Observación na aula

Caderno

EOE

EMP

MACB5.4.4.  Toma a decisión correcta  tendo en  conta  as  probabilidades  das  distintas  opcións en 
situacións de incerteza.

75% Traballo ind./grupo

Observación na aula

EMP
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Unidades Didácticas de 3º ESO  Matemativas Orientadas as ensinanzas Aplicadas e 
TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Potencias 10 SESIÓNS

1º

2
Números racionais 14 SESIÓNS

3
Sucesións 8 SESIÓNS

4
Polinomios 8 SESIÓNS

5
Ecuacións de 2º grao 7 SESIÓNS

2º

6 Sistemas de ecuacións lineais 7 SESIÓNS

Bloque 4. 
Funcións

10 Descrición de Gráficas 9 SESIÓNS

11 Funcións Lineais e Cuadráticas 9 SESIÓNS

Bloque 3. 
Xeometria

7
Xeometría  do  plano. 
Semellanza

11 SESIÓNS

8 Movementos no plano 9 SESIÓNS 3º

9 Xeometría do Espacio 10 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

12 Estatística: recollida de datos e 
construción  e  interpret.  de 
gráficas 

8 SESIÓNS

13 Estatística:  medidas  de 
centralización e dispersión  

12 SESIÓNS
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

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  xeito 
razoado o proceso seguido na resolución 
dun problema.

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

CCL
CMCCT

Todas

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

Todas

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

CMCCT Todas

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 Todas

MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias heurísticas e  procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

CMCCT
CAA

Todas

b
e
f

B1.2.  Estratexias  e  procedementos  postos 
en  práctica:  uso  da  linguaxe  apropiada 
(gráfica,  numérica,  alxébrica,  etc.), 

B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de 
cambio,  para  atopar  patróns, 
regularidades  e  leis  matemáticas,  en 

MAPB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en 
situacións  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.

CMCCT Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

g
h

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.

contextos  numéricos,  xeométricos, 
funcionais,  estatísticos  e probabilísticos, 
valorando  a  súa  utilidade  para  facer 
predicións.

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 Todas

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 Todas

MAPB1.4.2. 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

Todas

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,  os  resultados  e  as 
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

Todas

a
b

B1.5.  Práctica  dos  procesos  de 
matematización  e  modelización,  en 

B1.6.  Desenvolver  procesos  de 
matematización  en  contextos  da 

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

CMCCT
CSC

Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

c
d
e
f
g

contextos  da  realidade  e  matemáticos,  de 
xeito individual e en equipo.

realidade cotiá (numéricos,  xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) 
a  partir  da  identificación  de  situacións 
problemáticas da realidade.

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.

CMCCT
CSIEE

Todas

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 Todas

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

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

a
b
c
d
e
f
g
l
m

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.

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

CMCCT
CSIEE
CSC

Todas

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 Todas

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

CMCCT Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

n
ñ
o

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

Todas

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

CSIEE
CSC

Todas

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.

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.

CMCCT
CSIEE

Todas

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

Todas

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.

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.

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

Todas

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas 
de  funcións  con  expresións  alxébricas  complexas  e  extraer  información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT 10,11

MAPB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso 
seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a  utilización  de  medios 
tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas 
tecnolóxicas  interactivas para amosar,  analizar  e comprender  propiedades 
xeométricas.

CMCCT 7,8,9
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos  apropiados,  da  información  e  as 
ideas matemáticas.

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

CMCCT 12,13

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 
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.

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.

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.

CCL
CD

Todas

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

CCL Todas

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

Todas

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

CD
CSC
CSIEE

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

e
f

B2.1.  Potencias  de  números  naturais  con 
expoñente  enteiro.  Significado  e  uso. 

B2.1.  Utilizar  as  propiedades  dos 
números  racionais  e  decimais  para 

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións 
cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.

CMCCT 1,2

113



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

g Potencias  de  base  10.  Aplicación  para  a 
expresión  de  números  moi  pequenos. 
Operacións  con  números  expresados  en 
notación  científica.  Aplicación  a  problemas 
extraídos do ámbito social e físico.
B2.2. Xerarquía de operacións.
B2.3.  Números  decimais  e  racionais. 
Transformación de fraccións en decimais e 
viceversa.  Números  decimais  exactos  e 
periódicos.
B2.4. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo  aproximado  e  redondeo.  Erro 
cometido.
B2.5. Elaboración e utilización de estratexias 
para  o  cálculo  mental,  para  o  cálculo 
aproximado e para o cálculo con calculadora 
ou outros medios tecnolóxicos.

operar  con  eles,  utilizando  a  forma  de 
cálculo  e  notación  adecuada,  para 
resolver  problemas,  e  presentando  os 
resultados coa precisión requirida.

MAPB2.1.2.  Distingue,  ao  achar  o  decimal  equivalente  a  unha fracción, 
entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o 
grupo de decimais que se repiten ou forman período.

CMCCT 2

MAPB2.1.3.  Expresa  certos  números  moi  grandes  e  moi  pequenos  en 
notación científica, opera con eles,  con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados.

CMCCT 1,2

MAPB2.1.4.  Distingue  e  emprega  técnicas  adecuadas  para  realizar 
aproximacións  por  defecto  e  por  exceso  dun  número  en  problemas 
contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

CMCCT 2

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en 
problemas  contextualizados,  recoñecendo  os  erros  de  aproximación  en 
cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.

CMCCT 2

MAPB2.1.6.  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  precisión  requiridas,  de  acordo  coa 
natureza dos datos.

CMCCT 2

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, 
decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias 
de  números  naturais  e  expoñente  enteiro,  aplicando  correctamente  a 
xerarquía das operacións.

CMCCT 1,2

MAPB2.1.8.  Emprega  números  racionais  e  decimais  para  resolver 
problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.

CMCCT    2

b
f

B2.6.  Investigación  de  regularidades, 
relacións  e  propiedades  que  aparecen  en 

B2.2.  Obter  e  manipular  expresións 
simbólicas  que  describan  sucesións 

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a 
lei de formación a partir de termos anteriores.

CMCCT 3

114



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

conxuntos  de  números.  Expresión  usando 
linguaxe alxébrica. 
B2.7.  Sucesións  numéricas.  Sucesións 
recorrentes.  Progresións  aritméticas  e 
xeométricas.

numéricas, observando regularidades en 
casos  sinxelos  que  inclúan  patróns 
recursivos.

MAPB2.2.2. Obtén unha lei  de formación  ou fórmula para o termo xeral 
dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

CMCCT 3

MAPB2.2.3.  Valora  e  identifica  a  presenza recorrente  das  sucesións  na 
natureza e resolve problemas asociados a estas.

CMCCT  3

b
f

B2.8.  Transformación  de  expresión 
alxébricas cunha indeterminada. Igualdades 
notables.  Operacións  elementais  con 
polinomios.

B2.3.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para 
expresar  unha  propiedade  ou  relación 
dada mediante un enunciado, extraendo 
a  información  relevante  e 
transformándoa.

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en 
forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.

CMCCT 4

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao 
cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto 
adecuado.

CMCCT 4

f
g
h

B2.9.  Ecuacións  de  segundo  grao  cunha 
incógnita. Resolución por distintos métodos.
B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións 
con dúas incógnitas. Resolución.
B2.11. Resolución de problemas mediante a 
utilización de ecuacións e sistemas.

B2.4.  Resolver problemas da vida cotiá 
nos  que  se  precise  a  formulación  e  a 
resolución  de  ecuacións  de  primeiro  e 
segundo grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, aplicando 
técnicas  de  manipulación  alxébricas, 
gráficas  ou  recursos  tecnolóxicos,  e 
valorar  e  contrastar  os  resultados 
obtidos.

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas 
mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

CMCCT 5

MAPB2.4.2.  Resolve  sistemas  de  dúas  ecuacións  lineais  con  dúas 
incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos.

CMCCT 6

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 
ecuacións  de  primeiro  e  segundo  grao,  e  sistemas  lineais  de  dúas 
ecuacións  con  dúas  incógnitas,  resólveas  e  interpreta  criticamente  o 
resultado obtido.

CMCCT 5,6

Bloque 3. Xeometría

e
f
l
n

B3.1.  Xeometría  do  plano:  mediatriz  dun 
segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e 
as  súas  relacións;  perímetros  e  áreas  de 
polígonos;  lonxitude  e  área  de  figuras 

B3.1.  Recoñecer  e  describir  os 
elementos  e  as  propiedades 
características  das  figuras  planas,  os 

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento 
e da bisectriz dun ángulo.

CMCCT 7

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver CMCCT 7
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circulares. Propiedades.
B3.2.  Xeometría  do  espazo:  áreas  e 
volumes.
B3.5.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
xeométricas.

corpos xeométricos elementais e as súas 
configuracións xeométricas.

problemas xeométricos sinxelos.

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas 
xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos.

CMCCT 7

MAPB3.1.4.  Calcula  o  perímetro  de  polígonos,  a  lonxitude  de 
circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

CMCCT 7

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de 
revolución en problemas contextualizados,  aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas.

CMCCT 9

f
l
n

B3.3.  Teorema  de  Tales.  División  dun 
segmento  en  partes  proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.

B3.2.  Utilizar  o  teorema  de  Tales  e  as 
fórmulas  usuais  para  realizar  medidas 
indirectas  de  elementos  inaccesibles  e 
para  obter  medidas  de  lonxitudes,  de 
exemplos  tomados  da  vida  real,  de 
representacións  artísticas  como  pintura 
ou  arquitectura,  ou  da  resolución  de 
problemas xeométricos.

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e 
establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de 
dous polígonos semellantes.

CMCCT 7

MAPB3.2.2.  Recoñece  triángulos  semellantes  e,  en  situacións  de 
semellanza,  utiliza  o  teorema  de  Tales  para  o  cálculo  indirecto  de 
lonxitudes.

CMCCT 7

f
l

B3.3.  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.

MAPB3.3.1.  Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  en 
situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

CMCCT  7

e
f
g
l

B3.4.  Translacións,  xiros  e  simetrías  no 
plano.
B3.5.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 

B3.4. Recoñecer as transformacións que 
levan  dunha  figura  a  outra  mediante 
movemento no plano, aplicar os referidos 

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos 
no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

CMCCT
CCEC

8
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n
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
xeométricas.

movementos e analizar deseños cotiáns, 
obras de arte e configuracións presentes 
na natureza.

MAPB3.4.2.  Xera  creacións  propias  mediante  a  composición  de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

CMCCT
CCEC

8

f
l

B3.6.  O  globo  terráqueo.  Coordenadas 
xeográficas. Latitude e lonxitude dun punto.

B3.5.  Interpretar  o  sentido  das 
coordenadas  xeográficas  e  a  súa 
aplicación na localización de puntos.

MAPB3.5.1.  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.

CMCCT 9

Bloque 4. Funcións

e
f
g
▪ h

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.
B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e 
software  específico  para  a  construción  e 
interpretación de gráficas.

B4.1.  Coñecer  os  elementos  que 
interveñen  no  estudo das  funcións  e  a 
súa representación gráfica.

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, 
e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

CMCCT    10

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e 
interprétaos dentro do seu contexto.

CMCCT 10

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, 
e describe o fenómeno exposto.

CMCCT 10

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións 
dadas graficamente.

CMCCT 10

b
f
h

B4.4.  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. 
B4.5. 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.

MAPB4.2.1. 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 represéntaas graficamente.

CMCCT 11

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal  asociada a un 
enunciado e represéntaa.

CMCCT 11

117



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Unidade 
Nº

e
f
g
h

B4.6. Funcións cuadráticas. Representación 
gráfica.  Utilización  para  representar 
situacións da vida cotiá.
B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e 
software específico para a construción e a 
interpretación de gráficas.

B4.3.  Recoñecer  situacións  de  relación 
funcional  que  necesitan  ser  descritas 
mediante  funcións  cuadráticas, 
calculando os seus parámetros e as súas 
características.

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e 
describe as súas características.

CMCCT 11

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser 
modelizadas  mediante  funcións  cuadráticas,  estúdaas  e  represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

CMCCT 11

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a
b
c
e
f
g
h
m

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.  Agrupación  de  datos  en 
intervalos.
B5.4.  Gráficas  estatísticas:  construción  e 
interpretación.

B5.1.  Elaborar  informacións  estatísticas 
para  describir  un  conxunto  de  datos 
mediante táboas e gráficas adecuadas á 
situación  analizada,  e  xustificar  se  as 
conclusións  son  representativas  para  a 
poboación estudada.

MAPB5.1.1.  Distingue  poboación  e  mostra,  e  xustifica  as  diferenzas  en 
problemas contextualizados. 

CMCCT 12

MAPB5.1.2.  Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  través  do 
procedemento de selección, en casos sinxelos.

CMCCT 12

MAPB5.1.3.  Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  e 
cuantitativa continua, e pon exemplos.

CMCCT 12

MAPB5.1.4.  Elabora  táboas  de  frecuencias,  relaciona  os  tipos  de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

CMCCT 12

MAPB5.1.5.  Constrúe,  coa  axuda  de  ferramentas  tecnolóxicas,  de  ser 
necesario,  gráficos  estatísticos  adecuados  a  distintas  situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da 
vida cotiá.

CMCCT 12

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, 
de xeito individual ou en grupo.

CMCCT 12
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e
f

B5.5. Parámetros de posición: media, moda, 
mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e 
propiedades.
B5.6.  Parámetros  de  dispersión:  rango, 
percorrido intercuartílico e desviación típica. 
Cálculo e interpretación.
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
B5.8. Interpretación conxunta da media e a 
desviación típica.

B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos.

B5.2.  Calcular  e  interpretar  os 
parámetros de posición e de dispersión 
dunha  variable  estatística  para  resumir 
os  datos  e  comparar  distribucións 
estatísticas.

MAPB5.2.1.  Calcula  e interpreta as medidas  de posición  dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

CMCCT 13

MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística 
(con calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade 
da media e describir os datos.

CMCCT 13

a
b
c
d
e
f
g

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. Analizar e interpretar a información 
estatística  que  aparece nos  medios  de 
comunicación,  e  valorar  a  súa 
representatividade e fiabilidade.

MAPB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario  axeitado  para  describir,  analizar  e 
interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá.

CCL
CMCCT

12,13

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar 
os  datos,  xerar  gráficos estatísticos  e  calcular  parámetros  de  tendencia 
central e dispersión.

CMCCT 12,13
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h
m

B5.3.  Frecuencias  absolutas,  relativas  e 
acumuladas.  Agrupación  de  datos  en 
intervalos.
B5.4.  Gráficas  estatísticas:  construción  e 
interpretación.
B5.5. Parámetros de posición: media, moda, 
mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e 
propiedades.
B5.6.  Parámetros  de  dispersión:  rango, 
percorrido intercuartílico e desviación típica. 
Cálculo e interpretación.
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
B5.8. Interpretación conxunta da media e a 
desviación típica.
B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos.

MAPB5.3.3.  Emprega  medios  tecnolóxicos  para  comunicar  información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase.

CMCCT 12,13
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Transversais

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.

75% Observación na aula EOE

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

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 75% Observación na aula CL

EMP

MAPB1.2.3.  Realiza  estimacións e  elabora  conxecturas sobre os resultados dos  problemas que cumpra 
resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na  resolución  de  problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MAPB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en  situacións  de  cambio,  en  contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

EOE

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.

75% Observación na aula EMP
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MAPB1.4.2.  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.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MAPB1.5.1.  Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas,  utilizando distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EOE

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 25% Observación na aula CL

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema 
ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

EMP

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.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

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

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

EMP
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MAPB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en  matemáticas  (esforzo,  perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

ECC

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación.

50% Observación na aula EMP

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula EMP

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 100% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

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.

50% Traballo ind./grupo EMP

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.

75% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula TIC

EMP

MAPB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con  expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TICS
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MAPB1.11.3.  Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido  na solución  de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

CA

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

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

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EMP

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EOE

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.

50% Observación na aula

Traballo individual

EMP

TIC

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

Bloque 2. Números e álxebra

MAPB2.1.1.  Aplica  as  propiedades  das  potencias  para  simplificar  fraccións  cuxos  numeradores  e 
denominadores son produtos de potencias.

100% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
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MAPB2.1.2.  Distingue, ao achar o decimal  equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.

100% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con 
e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

100% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
EOE

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso 
dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

75% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EOE

MAPB2.1.5.  Aplica  axeitadamente  técnicas  de  truncamento  e  redondeo  en  problemas  contextualizados, 
recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.

75% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
EMP

MAPB2.1.6.  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 precisión requiridas, de acordo coa 
natureza dos datos.

100% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
CL

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante 
as operacións elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente 
a xerarquía das operacións.

100% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB2.1.8.  Emprega números racionais  e  decimais  para  resolver  problemas da  vida  cotiá,  e  analiza  a  
coherencia da solución.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderrno

EOE
CL
EMP

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos 
anteriores.

50% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
CL
EMP
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MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios.

50% Observación na aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
EMP

MAPB2.2.3.  Valora  e  identifica  a  presenza  recorrente  das  sucesións  na  natureza  e  resolve  problemas 
asociados a estas.

50% Traballo ind./grupo

MAPB2.3.1.  Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e 
aplícao a exemplos da vida cotiá.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB2.4.1.  Resolve  ecuacións  de  segundo  grao  completas  e  incompletas  mediante  procedementos 
alxébricos e gráficos. 

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB2.4.2.  Resolve  sistemas  de  dúas  ecuacións  lineais  con  dúas  incógnitas  mediante  procedementos 
alxébricos ou gráficos.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao,  e  sistemas  lineais  de  dúas  ecuacións  con  dúas  incógnitas,  resólveas  e  interpreta  criticamente  o  
resultado obtido.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
EOE
ECC

Bloque 3. Xeometría

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 50% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
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MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos. 50% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas 
por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos.

75% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de 
figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.1.5.  Calcula  áreas  e  volumes  de  poliedros  regulares  e  corpos  de  revolución  en  problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.2.1.  Divide  un  segmento  en  partes  proporcionais  a  outros  dados  e  establece  relacións  de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

50% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para 
o cálculo indirecto de lonxitudes.

75% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, 
fotos aéreas, etc.).

75% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou obras de arte.

50% Traballo ind./Grupo EMP
EOE

MAPB3.4.2.  Xera  creacións  propias  mediante  a  composición  de  movementos,  empregando  ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario.

50% Traballo ind./Grupo TIC
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MAPB3.5.1. 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.

50% Observación na aula
Traballo ind./Grupo

EMP
CL

Bloque 4. Funcións

MAPB4.1.1.  Interpreta  o  comportamento  dunha  función  dada  graficamente,  e  asocia  enunciados  de 
problemas contextualizados a gráficas.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
CL

MAPB4.1.2.  Identifica  as  características  máis  salientables  dunha  gráfica,  e  interprétaos  dentro  do  seu 
contexto.

75% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
EOE

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto. 100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
CL
EOE

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 75% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
CL

MAPB4.2.1. 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  represéntaas 
graficamente.

75% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
EOE

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
CL

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas características. 100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP
EOE
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MAPB4.3.2.  Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

50% Observación na aula
Traballo ind./Grupo

EMP
EOE
TIC

Bloque 5. Estatística e probabilidade

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
CL

MAPB5.1.2.  Valora a representatividade dunha mostra a  través do procedemento de selección, en casos 
sinxelos.

75% Observación na aula
Traballo ind./Grupo

CL

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
EMP

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada.

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EMP

MAPB5.1.5.  Constrúe,  coa  axuda  de  ferramentas  tecnolóxicas,  de  ser  necesario,  gráficos  estatísticos 
adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da 
vida cotiá.

50% Traballo ind./grupo TIC
CA
ECC

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo. 50% Traballo ind./grupo TIC
EOE
EMP
ECC

MAPB5.2.1.  Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística  para proporcionar  un 
resumo dos datos. 

100% Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

EOE
EMP
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MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de 
cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os datos.

50% Traballo ind./grupo
Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

TIC
EOE
EMP

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

75% Traballo ind./grupo
Observación na Aula 

EOE
CL

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos 
e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.

50% Traballo ind./grupo
Observación na Aula 
Proba escrita
Caderno

TIC
CA

MAPB5.3.3.  Emprega medios  tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha 
variable estatística que analizase.

50% Traballo ind./grupo
Observación na Aula 

EOE
TIC
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Unidades Didácticas de 4º ESO  Matemativas Orientadas as ensinanzas Académicas 
e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Números Reais 8 SESIÓNS

1º

2
Potencias e Radicais 12 SESIÓNS

3
Porcentaxes e Xuros 7 SESIÓNS

4
Polinomios e Ecuacións 16 SESIÓNS

5
Inecuacións 8 SESIÓNS

2º

Bloque 4. 
Funcións

9 Funcións 16 SESIÓNS

Bloque 3. 
Xeometria

6 Semellanza
5 SESIÓNS

7 Trigonometría 12 SESIÓNS

8 Iniciación á Xeometría Analítica 
no Plano

10 SESIÓNS 3º

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

10 Estatística: recollida de datos e 
construción  e  interpret.  de 
gráficas 

7 SESIÓNS

11 Estatística:  medidas  de 
centralización e dispersión  

10 SESIÓNS

12 Probabilidade.Combinatoria 9 SESIÖNS
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

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

Todas

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.

MACB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos  problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

CMCCT Todas

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema.

CMCCT Todas

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a 
súa utilidade e a súa eficacia.

CMCCT Todas

MACB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso de resolución de problemas.

CMCCT

CAA

Todas

b
e
f

B1.2.  Estratexias  e  procedementos 
postos  en  práctica:  uso  da 
linguaxe  apropiada  (gráfica, 

B1.3. Describir e analizar situacións de 
cambio,  para  atopar  patróns, 
regularidades e leis matemáticas, 

MACB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades e leis  matemáticas 
en  situacións  de  cambio,  en  contextos  numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

CMCCT Todas
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g
h

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.

en  contextos  numéricos, 
xeométricos,  funcionais, 
estatísticos  e  probabilísticos, 
valorando  a  súa  utilidade  para 
facer predicións.

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 Todas

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 Todas

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

Todas

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. 

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

Todas
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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

Todas

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

Todas

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 Todas

MACB1.6.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no 
contexto da realidade.

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

a
b
c

B1.5.  Práctica  dos  procesos  de 
matematización  e  modelización, 
en  contextos  da  realidade  e 

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

Todas
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d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

matemáticos, de xeito individual 
e en equipo.

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 Todas

MACB1.8.3.  Distingue entre  problemas e exercicios,  e adopta  a 
actitude axeitada para cada caso.

CMCCT Todas

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

Todas

MACB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e 
traballo en equipo.

CSC
CSIEE

Todas

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

Todas

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.

CMCCT
CAA

Todas

b
e
f
g

B1.7.  Utilización  de  medios 
tecnolóxicos  no  proceso  de 
aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

B1.11.  Empregar  as  ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo,  realizando  cálculos 
numéricos,  alxébricos  ou 
estatísticos,  facendo 

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

Todas
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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.

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.

MACB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer 
representacións  gráficas  de  funcións  con  expresións 
alxébricas  complexas  e  extraer  información  cualitativa  e 
cuantitativa sobre elas.

CMCCT 9

MACB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso  seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MACB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas.

CMCCT 6,7,8

MACB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  o  tratamento  de 
datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar 
conclusións.

CMCCT 10,11,12

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 

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, 

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

Todas

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL Todas
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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.

facendo  exposicións  e 
argumentacións  destes,  e 
compartíndoos  en  ámbitos 
apropiados  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

Todas

MACB1.12.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para  compartir 
ficheiros e tarefas.

CD
CSC
CSIEE

Todas

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 cuantitativa.

CMCCT 1

MACB2.1.2.  Aplica  propiedades  características  dos  números  ao 
utilizalos en contextos de resolución de problemas.

CMCCT todas

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 

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 

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 1

MACB2.2.2.  Realiza  estimacións  correctamente  e  xulga  se  os 
resultados obtidos son razoables.

CMCCT 1, 3
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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.
B2.8.  Logaritmos:  definición  e 

propiedades. 
B2.9.  Manipulación  de  expresións 

alxébricas.  Utilización  de 
igualdades notables.

diaria  e  con  outras  materias  do 
ámbito educativo.

MACB2.2.3.  Establece  as  relacións  entre  radicais  e  potencias, 
opera  aplicando  as  propiedades  necesarias  e  resolve 
problemas contextualizados.

CMCCT 2

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns 
e  financeiros,  e  valora  o  emprego de  medios tecnolóxicos 
cando a complexidade dos datos o requira.

CMCCT 3

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición 
ou  mediante  a  aplicación  das  súas  propiedades,  e  resolve 
problemas sinxelos.

CMCCT 9

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos 
de  números  sobre  a  recta  numérica  utilizando  diversas 
escalas.

CMCCT 1

MACB2.2.7.  Resolve  problemas  que  requiran  propiedades  e 
conceptos específicos dos números.

CMCCT 1

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 4,5

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando 
a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado.

CMCCT 4

MACB2.3.3.  Realiza  operacións  con  polinomios,  igualdades 
notables e fraccións alxébricas sinxelas.

CMCCT 4

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución 
de ecuacións de grao superior a dous.

CMCCT 4

f

g

B2.13.  Resolución  de  problemas 
cotiáns  e  doutras  áreas  de 
coñecemento  mediante 
ecuacións e sistemas.

B2.4. Representar e analizar situacións 
e  relacións  matemáticas 
utilizando  inecuacións, 
ecuacións  e  sistemas  para 

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 4,5
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B2.14.  Inecuacións  de  primeiro  e 
segundo  grao.  Interpretación 
gráfica.  Resolución  de 
problemas.

resolver  problemas  matemáticos 
e de contextos reais.

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 7

b
e
f

B3.3.  Aplicación  dos  coñecementos 
xeométricos  á  resolución  de 
problemas  métricos  no  mundo 
físico:  medida  de  lonxitudes, 
áreas e volumes. 

B3.2.  Razóns  trigonométricas. 
Relacións  entre  elas.  Relacións 
métricas nos triángulos.

B3.2. Calcular magnitudes efectuando 
medidas  directas  e  indirectas  a 
partir  de  situacións  reais, 
empregando os instrumentos, as 
técnicas  ou  as  fórmulas  máis 
adecuadas,  e  aplicando  as 
unidades de medida.

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as 
fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas 
e volumes de corpos e figuras xeométricas.

CMCCT

CD

7

MACB3.2.2.  Resolve  triángulos  utilizando  as  razóns 
trigonométricas e as súas relacións.

CMCCT 7

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 6

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.

B3.3. 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 8

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun 
vector.

CMCCT 8

MACB3.3.3.  Coñece  o  significado  de  pendente  dunha  recta  e 
diferentes formas de calculala.

CMCCT 8
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B3.6.  Aplicacións  informáticas  de 
xeometría dinámica que facilite a 
comprensión  de  conceptos  e 
propiedades xeométricas.

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en 
función dos datos coñecidos

CMCCT 8

MACB3.3.5.  Recoñece  distintas  expresións  da  ecuación  dunha 
recta  e  utilízaas  no  estudo  analítico  das  condicións  de 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

CMCCT 8

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear 
figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as súas 
características.

CMCCT

CD

6

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 
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.

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 
expresión alxébrica.

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 9

MACB4.1.2.  Explica  e  representa  graficamente  o  modelo  de 
relación  entre  dúas  magnitudes  para  os  casos  de  relación 
lineal,  cuadrática,  proporcionalidade inversa, exponencial  e 
logarítmica,  empregando  medios  tecnolóxicos,  de  ser 
preciso.

CMCCT 9

MACB4.1.3.  Identifica,  estima  ou  calcula  parámetros 
característicos de funcións elementais.

CMCCT 9

MACB4.1.4.  Expresa  razoadamente  conclusións  sobre  un 
fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa.

CMCCT 9

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 9
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MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións 
sinxelas:  lineais,  cuadráticas,  de proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

CMCCT 9

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 9

MACB4.2.2.  Representa  datos  mediante  táboas  e  gráficos 
utilizando eixes e unidades axeitadas.

CMCCT 9

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 9

MACB4.2.4.  Relaciona  distintas  táboas  de  valores,  e  as  súas 
gráficas correspondentes.

CMCCT 9

Bloque 5. Estatística e probabilidade

b
f
g

B5.1.  Introdución  á  combinatoria: 
combinacións,  variacións  e 
permutacións.

B5.2.  Cálculo  de  probabilidades 
mediante  a  regra  de  Laplace  e 
outras técnicas de reconto.

B5.1. Resolver situacións e problemas 
da  vida  cotiá  aplicando  os 
conceptos  do  cálculo  de 
probabilidades  e  técnicas  de 
reconto axeitadas.

MACB5.1.1.  Aplica en problemas contextualizados os conceptos 
de variación, permutación e combinación.

CMCCT 12

MACB5.1.2.  Identifica  e  describe  situacións  e  fenómenos  de 
carácter  aleatorio,  utilizando  a  terminoloxía  axeitada  para 
describir sucesos.

CMCCT 12

MACB5.1.3.  Aplica  técnicas  de  cálculo  de  probabilidades  na 
resolución de situacións e problemas da vida cotiá.

CMCCT 12

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados 
de experimentos aleatorios e simulacións.

CMCCT 12
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MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións 
concretas próximas.

CCEC 10

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 
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.

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 12

MACB5.2.2.  Calcula  a  probabilidade  de  sucesos  compostos 
sinxelos utilizando,  especialmente,  os  diagramas  de árbore 
ou as táboas de continxencia.

CMCCT 12

MACB5.2.3.  Resolve  problemas  sinxelos  asociados  á 
probabilidade condicionada. 

CMCCT 12

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, 
comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades 
adecuadas.

CMCCT 12

MACB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir, 
cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar.

CCL 12

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 (IGE, INE, etc.).

MACB5.4.1.  Interpreta  criticamente  datos  de  táboas  e  gráficos 
estatísticos.

CSIEE 10

b
e
f

B5.7.  Identificación  das  fases  e  as 
tarefas dun estudo estatístico.

B5.8.  Gráficas  estatísticas:  tipos  de 
gráficas.  Análise  crítica  de 

B5.4.  Elaborar  e  interpretar  táboas  e 
gráficos estatísticos, así como os 
parámetros  estatísticos  máis 
usuais,  en  distribucións 

 MACB5.4.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  o  tratamento  de 
datos  e  gráficas  estatísticas,  para  extraer  informacións  e 
elaborar conclusións.

CMCCT 10
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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.

unidimensionais  e 
bidimensionais,  utilizando  os 
medios  máis  axeitados  (lapis  e 
papel,  calculadora  ou 
computador),  e  valorando 
cualitativamente  a 
representatividade  das  mostras 
utilizadas.

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 11

MACB5.4.4.  Selecciona  unha  mostra  aleatoria  e  valora  a 
representatividade de mostras pequenas.

CMCCT 10

MACB5.4.5.  Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta  a 
relación entre as variables. 

CMCCT
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Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados.

75% Observación na aula EOE

MACB1.2.1.  Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos,  relacións entre os datos,  e  
contexto do problema).

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 75% Observación na aula CL

EMP

MACB1.2.3.  Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os  resultados  dos  problemas  que  
cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas,  
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MACB1.3.1.  Identifica  patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas  en  situacións  de  cambio,  en  
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

EOE

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.

75% Observación na aula EMP

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.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MACB1.5.1.  Expón e  defende o proceso seguido ademais  das  conclusións obtidas,  utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

75% Observación na aula EOE
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Traballo ind./grupo

MACB1.6.1.  Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese.

25% Observación na aula CL

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

EMP

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.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

EMP

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

ECC

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.

50% Observación na aula EMP

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula EMP
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MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 100% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

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.

50% Traballo ind./grupo EMP

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.

75% Observación na aula EMP

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

50% Observación na aula TIC

EMP

MACB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TICS

MACB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

CA

TIC

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EMP

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EOE
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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.

50% Observación na aula

Traballo individual

EMP

TIC

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

Bloque 2. Números e álxebra

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 cuantitativa.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución  
de problemas.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

TIC

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 75% Observación na aula

Caderno

EOE

EMP

MACB2.2.3.  Establece  as  relacións  entre  radicais  e  potencias,  opera  aplicando  as  propiedades  
necesarias e resolve problemas contextualizados.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego 
de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

TIC
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Consecución

Instrumentos de 
Avaliación

Elementos 
Transversais

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas 
propiedades, e resolve problemas sinxelos.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB2.2.6.  Compara,  ordena,  clasifica  e  representa  distintos  tipos  de  números  sobre  a  recta 
numérica utilizando diversas escalas.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

EMP

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

MACB2.3.2.  Obtén as  raíces  dun polinomio e  factorízao utilizando a  regra  de Ruffini,  ou outro 
método máis axeitado.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a 
dous.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

CL
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Bloque 3. Xeometría

MACB3.1.1.  Utiliza  conceptos  e  relacións  da  trigonometría  básica  para  resolver  problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

TIC

EMP

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

TIC

EMP

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
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MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico  
das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as  
súas propiedades e as súas características.

25% Observación na aula TIC

CA

Bloque 4. Funcións

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EOE

MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os  
casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidade  inversa,  exponencial  e  logarítmica, 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CA

TIC

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB4.1.4.  Expresa  razoadamente  conclusións  sobre  un  fenómeno  a  partir  do  comportamento 
dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

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.

50% Observación na aula

Caderno

EMP

CL
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MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

EOE

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 75% Observación na aula ECC

EOE

EMP

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

EMP

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

TIC

EOE

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

Bloque 5. Estatística e probabilidade

MACB5.1.1.  Aplica  en  problemas  contextualizados  os  conceptos  de  variación,  permutación  e  
combinación.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

MACB5.1.2.  Identifica  e  describe  situacións  e  fenómenos  de  carácter  aleatorio,  utilizando  a 
terminoloxía axeitada para describir sucesos.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE
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MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da 
vida cotiá.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

MACB5.1.4.  Formula  e  comproba  conxecturas  sobre  os  resultados  de  experimentos  aleatorios  e 
simulacións.

50% Observación na aula

Traballo individual

EOE

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 50% Observación na aula

Traballo individual

EOE

MACB5.2.1.  Aplica  a  regra  de  Laplace  e  utiliza  estratexias  de  reconto  sinxelas  e  técnicas  
combinatorias.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

EMP

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e 
calculando as probabilidades adecuadas.

50% Observación na aula

Traballo individual

Caderno

ECC

CL

EMP

MACB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  e  analizar  situacións  
relacionadas co azar.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo individual

EOE

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 100% Observación na aula EOE
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Proba escrita

Caderno

Traballo individual

CL

 MACB5.4.2.  Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas  estatísticas,  para  
extraer informacións e elaborar conclusións.

50% Observación na aula

Traballo individual

TIC

EOE

CA

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os  
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo individual

TIC

EOE

EMP

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas. 25% Observación na aula EMP

CL

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 25% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

CL

EOE
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Unidades Didácticas de 3º ESO  Matemativas Orientadas as ensinanzas Académicas 
e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Numeros Reais 17 SESIÓNS

1º

2
Proporcionalidade,  Porcentaxe 
e Xuros

12 SESIÓNS

3
Polinomios * 14 SESIÓNS

4
Ecuacións 14 SESIÓNS

2º

Bloque 3. 
Xeometria

5
Semellanza.Problemas 
Xeométrivos:  Áreas, 
Perimetros, volumes...

14 SESIÓNS

Bloque 4. 
Funcións

6 Funcións 16 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

7 Estatística: recollida de datos e 
construción  e  interpret.  de 
gráficas 

8 SESIÓNS 3º

8 Estatística:  medidas  de 
centralización e dispersión  

16 SESIÓNS

9 Probabilidade 12 SESIÓNS

* O tema de polinomios empezarémolo ó final da 1ª avaliación, aínda que corresponde e avaliase na 
2ª
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

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 
dun problema.

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

CCL
CMCCT

Todas

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

Todas

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

CMCCT Todas

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 Todas

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na  resolución  de  problemas,  reflexionando  sobre  o  proceso  de 
resolución de problemas.

CMCCT
CAA

Todas

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 

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.

MAPB1.3.1. Identifica  patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións  de  cambio,  en  contextos  numéricos,  xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

CMCCT Todas

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 Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

investigacións  matemáticas  escolares, 
en  contextos  numéricos,  xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de  xeito  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.

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 Todas

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.

CMCCT
CAA

Todas

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

Todas

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

Todas

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.

CMCCT
CSIEE

Todas
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Nº

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 Todas

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

CMCCT Todas

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 Todas

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

Todas

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.

MAPB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en 
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da 
crítica razoada).

CMCCT
CSIEE
CSC

Todas

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 Todas

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

CMCCT Todas

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

Todas
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Nº

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

CSIEE
CSC

Todas

 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.

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.

CMCCT
CSIEE

Todas

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

Todas

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 ámbitos apropiados, da información 

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.

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

Todas

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT 3,6

MAPB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos.

CMCCT 6

MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con 
ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e 
comprender propiedades xeométricas.

CMCCT 5

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

CMCCT 7,8,9
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e as ideas matemáticas.

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 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.

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.

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.

CCL
CD

Todas

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

CCL Todas

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

Todas

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

CD
CSC
CSIEE

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

b
f
e
g

B2.1. Recoñecemento de números que 
non  poden  expresarse  en  forma  de 
fracción. Números irracionais.
B2.2.  Diferenciación  de  números 
racionais  e  irracionais.  Expresión 

B2.1.  Coñecer  e  utilizar  os  tipos  de 
números  e  operacións,  xunto  coas  súas 
propiedades  e  aproximacións,  para 
resolver problemas relacionados coa vida 
diaria  e  outras  materias  do  ámbito 

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.

CMCCT 1
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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 composto.

educativo,  recollendo,  transformando  e 
intercambiando información.

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 1

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

CMCCT 1

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

CMCCT 1

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

CMCCT 1

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.

CMCCT 2

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

CMCCT 2

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 3

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

CMCCT 3

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

CMCCT 3
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f
g
h

B2.10.  Resolución  de  ecuacións  e 
sistemas de dúas ecuacións lineais con 
dúas incógnitas.
B2.11. Resolución de problemas cotiáns 
mediante ecuacións e sistemas.

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  dúas  incógnitas,  resólveas  e  interpreta  o 
resultado obtido. 

CMCCT 4

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 5

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 5

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 5

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

CMCCT 5

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 

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 5
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propiedades xeométricas.

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  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.

B4.1.  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 6

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.

CMCCT 6

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 6

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, 
a  partir  da  análise  da  gráfica  que o  describe  ou  dunha  táboa de 
valores.

CMCCT 6

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 6

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

CMCCT 6
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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 6

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

CMCCT 6

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 6

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

CMCCT 6

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

CMCCT 6

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a
c
d
e
f

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 

B5.1. 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 

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

CCL
CMCCT

7,8,9

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

CMCCT 7
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g
h
m

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.

públicas oficiais (IGE, INE, etc.). MAPB5.1.3.  Emprega  o  vocabulario  axeitado  para  interpretar  e 
comentar  táboas  de  datos,  gráficos  estatísticos  e  parámetros 
estatísticos.

CMCCT 7,8
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MAPB5.1.4.  Interpreta  un  estudo  estatístico  a  partir  de  situacións 
concretas próximas.

CMCCT 7,8

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 7

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

CMCCT 7

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 8

MAPB5.2.4.  Representa graficamente datos estatísticos recollidos  en 
táboas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas.

CMCCT 7

b
f

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.

B5.3.  Calcular  probabilidades  simples  e 
compostas para resolver problemas da vida 
cotiá,  utilizando  a  regra  de  Laplace  en 
combinación con técnicas de reconto como 
os  diagramas  de  árbore  e  as  táboas  de 
continxencia.

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.

CMCCT 9

MAPB5.3.2.  Calcula  a  probabilidade de sucesos  compostos  sinxelos 
nos  que  interveñan  dúas  experiencias  aleatorias  simultáneas  ou 
consecutivas.

CMCCT 9
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

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.

75% Observación na aula EOE

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

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 75% Observación na aula CL

EMP

MAPB1.2.3.  Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra 
resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na  resolución  de  problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MAPB1.3.1.  Identifica patróns, regularidades e leis  matemáticas en situacións  de cambio,  en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

CL

EOE

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.

75% Observación na aula EMP
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

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.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EOE

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 25% Observación na aula CL

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAPB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos  sinxelos  que  permitan  a  resolución  dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

CL

EMP

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.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

EOE

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

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

EMP
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

MAPB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en  matemáticas  (esforzo,  perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

75% Observación na aula

Traballo ind./grupo

EMP

ECC

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación.

50% Observación na aula EMP

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 100% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula EMP

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 100% Observación na aula

Traballo ind./grupo

ECC

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.

50% Traballo ind./grupo EMP

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.

75% Observación na aula EMP

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.

50% Observación na aula TIC

EMP

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TICS

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

CA

TIC
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

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

25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

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.

50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EMP

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 25% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

CA

EOE

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.

50% Observación na aula

Traballo individual

EMP

TIC

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 50% Observación na aula

Traballo ind./grupo

TIC

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.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
EOE
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
TIC

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 50% Observación na aula

Caderno

Traballo individual

EMP

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

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL
EOE
TIC

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

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL
EMP

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

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

100% Observación na aula EMP
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

Proba escrita

Caderno

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

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. 

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
EOE
CL

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.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
CL

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.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

Traballo individual

EMP

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.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
EOE

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

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

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.

50% Observación na aula

Traballo individual

TIC

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL
EOE

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.

100% Observación na aula

Proba escrita

 Caderno

EOE
CA

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).

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica que o 
describe ou dunha táboa de valores.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE

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.

50% Observación na aula

Caderno

EMP
CL

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

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
EOE
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 75% Observación na aula ECC
EOE
EMP

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EOE
EMP

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

TIC
EOE

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

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL
EOE
EMP

MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 50% Observación na aula

Traballo individual

Caderno

EMP
TIC

Bloque 5. Estatística e probabilidade

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 50% Observación na aula

Caderno

EOE

MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 50% Observación na aula

Traballo individual

EOE

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

50% Observación na aula

Proba escrita

EOE
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Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo de 
Consecución

Instrumentos de 
Avaliación 

Elementos 
Transversais

Caderno

Traballo individual

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 50% Observación na aula

Traballo individual

EOE

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

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL
EMP

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

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

CL
EMP

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

TIC
EMP
EOE

MAPB5.2.4.  Representa  graficamente  datos  estatísticos  recollidos  en  táboas  de  frecuencias,  mediante 
diagramas de barras e histogramas.

100% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
CA

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.

75% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
CL

MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas experiencias 
aleatorias simultáneas ou consecutivas.

50% Observación na aula

Proba escrita

Caderno

EMP
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Unidades Didácticas 1º de Bacharelato –  Matemativas I e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Números Reais e Complexos 16 SESIÓNS 

1º

2
Álxebra 10 SESIÓNS

3
Sucesións 10 SESIÓNS

Bloque 4. 
Xeometria

4 Trigonometría* 12 SESIÓNS 2º

5 Vectores 
6 SESIÓNS

6 Xeometría Analítica no Plano
10 SESIÓNS

7 Cónicas
6 SESIÓNS

Bloque 3. 
Análise

8 Funcións 8 SESIÓNS

9 Limites e Cntinuidade 12 SESIÓNS
3º10 Derivadas 15 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

11 Estatística  bidimensional. 
Correlación**

12 SESIÓNS

* O Tema de Trigonometria empexará a impartirase  no 1º trimestre pero avaliarase no segundo

** Debido á amplitude do temario, ó tema de correlación dedicaranse, se hai tempo, as ultimas 
sesións do curso
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 

Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

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.

MA1B1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razoada,  o  proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e  o rigor 
adecuados.

CCL

CMCCT

Todas

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; 
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.

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 Todas

MA1B1.2.2.  Valora  a  información  dun  enunciado  e  relaciónaa  co 
número de solucións do problema.

CMCCT Todas

MA1B1.2.3.  Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os 
resultados  dos  problemas  para  resolver,  valorando  a  súa 
utilidade e a súa eficacia.

CMCCT Todas

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas.

CMCCT

CAA

Todas

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT 

CAA

Todas

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 

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 Todas
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outras formas de representación de 
argumentos.

g

i

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 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT Todas

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT Todas
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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.

rigor adecuados. 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

Todas
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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.

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 Todas

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

Todas

MA1B1.5.3.  Afonda  na  resolución  dalgúns  problemas,  formulando 
novas  preguntas,  xeneralizando a  situación  ou  os  resultados, 
etc.

CMCCT Todas

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  contextos  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,  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.

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos 
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos.

CMCCT Todas

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
CCEC

Todas

e
g

B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e 
outras formas de representación de 

B1.7.  Elaborar  un  informe  científico 
escrito  que  recolla  o  proceso  de 

MA1B1.7.1.  Consulta  as  fontes  de  información  adecuadas  ao 
problema de investigación.

CMCCT Todas
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i 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.

investigación  realizado,  coa 
precisión e o rigor adecuados.

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación.

CMCCT Todas

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL

CMCCT

Todas

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo 
de problema de investigación.

CMCCT

CD

Todas

MA1B1.7.5.  Transmite  certeza  e  seguridade  na  comunicación  das 
ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL Todas

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 Todas

i

l

B1.12.  Práctica  de  procesos  de 
matematización e modelización, en 
contextos  da  realidade  e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo.

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

Todas

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 Todas

MA1B1.8.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas 
dentro do campo das matemáticas.

CMCCT Todas

MA1B1.8.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no 
contexto da realidade.

CMCCT Todas
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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 Todas

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.

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 Todas

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o

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.

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

Todas

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 Todas

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

Todas

MA1B1.10.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e 
traballo en equipo.

CSC

CSIEE

Todas

b
i
l
m

B1.13.  Confianza  nas  propias 
capacidades  para  desenvolver 
actitudes  axeitadas  e  afrontar  as 
dificultades  propias  do  traballo 
científico.

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

Todas
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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.

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

Todas

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.

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.

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

Todas

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 8,9,10

MA1B1.13.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso  seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT 8,9,10

MA1B1.13.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con 
ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e 
comprender propiedades xeométricas.

CMCCT 4,5,6,7

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e  gráficas  estatísticas,  extraer  información  e  elaborar 
conclusións.

CMCCT 11,12
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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.

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.

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 Todas

MA1B1.14.2.  Utiliza  os  recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL Todas

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

Todas

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas 
e tarefas.

CD
CSC
CSIEE

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

g

i

B2.1. Números reais: necesidade do seu 
estudo e das súas operacións para a 
comprensión  da  realidade.  Valor 
absoluto.  Desigualdades. 

B2.1. Utilizar os números reais, as súas 
operacións e  as  súas propiedades, 
para  recoller,  transformar  e 
intercambiar  información, 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos 
para  representar  e  interpretar  axeitadamente  información 
cuantitativa.

CMCCT 1
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Distancias na recta real. Intervalos 
e  ámbitos.  Aproximación  e  erros. 
Notación científica.

estimando,  valorando  e 
representando  os  resultados  en 
contextos  de  resolución  de 
problemas. 

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 
cálculo  mental,  algoritmos  de  lapis  e  papel,  calculadora  ou 
ferramentas informáticas.

CMCCT 1

MA1B2.1.3.  Utiliza  a  notación  numérica  máis  adecuada  a  cada 
contexto e xustifica a súa idoneidade.

CMCCT 1

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 1

MA1B2.1.5.  Coñece  e  aplica  o  concepto  de  valor  absoluto  para 
calcular distancias e manexar desigualdades.

CMCCT 1

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a 
súa representación e  a interpretación na recta real,  e  as súas  
operacións.

CMCCT 1

i B2.2.  Números  complexos.  Forma 
binómica e polar. Representacións 
gráficas.  Operacións  elementais. 
Fórmula de Moivre.

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 1,2

MA1B2.2.2.  Opera  con  números  complexos  e  represéntaos 
graficamente,  e  utiliza  a  fórmula  de  Moivre  no  caso  das 
potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, 
xustificando a súa idoneidade.

CMCCT 1

i B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 
monotonía  e  anotación.  Número 

B2.3. Valorar as aplicacións do número 
"e" e dos logaritmos utilizando as 

MA1B2.3.1.  Aplica  correctamente  as  propiedades  para  calcular 
logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos.

CMCCT 1
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"e".
B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. 

Propiedades.  Ecuacións 
logarítmicas e exponenciais.

B2.5.  Resolución  de  ecuacións  non 
alxébricas sinxelas

súas propiedades na resolución de 
problemas  extraídos  de  contextos 
reais. 

MA1B2.3.2.  Resolve  problemas  asociados  a  fenómenos  físicos, 
biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as 
súas propiedades.

CMCCT 1,3

i 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.

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 2

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 2

Bloque 3. Análise

g

i

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.

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.

MA1B3.1.1.  Recoñece  analiticamente  e  graficamente  as  funcións 
reais  de  variable  real  elementais  e  realiza  analiticamente  as 
operacións básicas con funcións.

CMCCT 8

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 8

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 8.9

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a 
análise de funcións en contextos reais.

CMCCT 8,9
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i 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.

B3.2.  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 9

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 9

MA1B3.2.3.  Coñece  as  propiedades  das  funcións  continuas  e 
representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

CMCCT 9

i 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.

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 10

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións 
elementais mediante a regra da cadea.

CMCCT 10

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen 
as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función 
nun punto.

CMCCT 9, 10

g

i

B3.1.  Funcións  reais  de  variable  real. 
Características das funcións.

B3.4. Concepto de límite dunha función 

B3.4. Estudar e representar graficamente 
funcións  obtendo  información  a 
partir  das  súas  propiedades  e 

MA1B3.4.1.  Representa graficamente funcións,  despois dun estudo 
completo  das  súas  características  mediante  as  ferramentas 
básicas da análise.

CMCCT 9, 10
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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.

extraendo información sobre o seu 
comportamento local ou global.

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e 
analizar o comportamento local e global das funcións.

CMCCT 9, 10

Bloque 4. Xeometría

i 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.

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 4

i 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.

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 4
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i 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.

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 5

MA1B4.3.2.  Calcula  a  expresión  analítica  do  produto  escalar,  do 
módulo e do coseno do ángulo.

CMCCT 5

i 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.

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 6

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, 
identificando en cada caso os seus elementos característicos.

CMCCT 6

MA1B4.4.3.  Recoñece  e  diferencia  analiticamente  as  posicións 
relativas das rectas.

CMCCT 6

i B4.9. Lugares xeométricos do plano.

B4.10.  Cónicas.  Circunferencia,  elipse, 
hipérbole  e  parábola.  Ecuación  e 
elementos.

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 6,7

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 6,7

Bloque 5. Estatística e Probabilidade

d
g
i

B5.1.  Estatística  descritiva 
bidimensional.

B5.2. Táboas de continxencia.

B5.1. Describir e comparar conxuntos de 
datos  de  distribucións 
bidimensionais,  con  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 11
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l B5.3.  Distribución  conxunta  e 
distribucións marxinais.

B5.4.  Medias  e  desviacións  típicas 
marxinais.

B5.5. Distribucións condicionadas.
B5.6.  Independencia  de  variables 

estatísticas.

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.

MA1B5.1.2.  Calcula  e  interpreta  os  parámetros  estatísticos  máis 
usuais en variables bidimensionais.

CMCCT 11

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 11

MA1B5.1.4.  Decide  se  dúas  variables  estatísticas  son  ou  non 
dependentes  a  partir  das  súas  distribucións  condicionadas  e 
marxinais.

CMCCT 11

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.

CMCCT

CD

11

i

l

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.

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 11

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 11

MA1B5.2.3.  Calcula  e  representa  as  rectas  de  regresión  de  dúas 
variables, e obtén predicións a partir delas.

CMCCT 11

MA1B5.2.4.  Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir  da 
recta  de  regresión,  mediante  o  coeficiente  de  determinación 
lineal.

CMCCT 11

b B5.10.  Identificación  das  fases  e  das 
tarefas  dun  estudo  estatístico. 

B5.3.  Utilizar  o  vocabulario  axeitado 
para  a  descrición  de  situacións 

MA1B5.3.1.  Describe  situacións  relacionadas  coa  estatística 
utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas 

CCL 11
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d
e
i
l
m

Análise  e  descrición  de  traballos 
relacionados  coa  estatística, 
interpretando  a  información  e 
detectando erros e manipulacións.

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.

sobre  traballos  relacionados  coa  estatística  aparecidos  en 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

CMCCT
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MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos  
matemáticos necesarios, etc.).

X

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e a súa  
eficacia.

X

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. X X X

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. X X X

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.).

X

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X X

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X X

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.

X X

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.).

X X X

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación 
formulado.

X X

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X X

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos ou  
probabilísticos.

X X

MA1B1.6.2.  Procura  conexións  entre  contextos  da  realidade  e  do  mundo  das  matemáticas  (a  historia  da  humanidade  e  a  historia  das  X
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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.).

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X X

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. X

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. X

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

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.

X X

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X X

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.

X X

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas dentro do campo 
das matemáticas.

X X

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X X

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.

X X

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do  
proceso, etc., valorando outras opinións

X

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.).

X X
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MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.

X X

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

X X

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

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.

X X

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.

X X

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.

X

MA1B1.13.2.  Utiliza  medios tecnolóxicos para  facer  representacións gráficas  de funcións con expresións alxébricas  complexas e  extraer  
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios  
tecnolóxicos.

X X

MA1B1.13.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  
propiedades xeométricas.

X X

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

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.

X X X

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X X

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.

X X

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X X
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MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. X

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas  
informáticas.

X

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. X

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade de estratexias  
axeitadas para minimizalas.

X

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar desigualdades. X

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións. X

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.

X

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, utilizando a 
notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade.

X

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. X

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades. X X

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.

X

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.

X

MA1B3.1.1.  Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e realiza analiticamente as operacións  
básicas con funcións.

X X

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.

X
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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.

X X

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais. X

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.

X

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.

X

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. X

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. X

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. X

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. X

MA1B3.4.1.  Representa  graficamente funcións,  despois dun estudo completo das súas características  mediante as  ferramentas  básicas  da  
análise.

X

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e global das funcións. X

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.

X

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.

X X

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.

X

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. X

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. X
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MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos característicos. X

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. X

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas características. X

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.

X

MA1B5.1.1.  Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir  dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e  
continuas) e categóricas.

X X

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. X

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).

X

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais. X

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.

X

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.

X

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.

X

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir delas. X

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal. X

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.

X X
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1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

Estándares de aprendizaxe Grao
 mínimo

 consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
 escrita

Observación
 na aula

Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o  
rigor adecuados.

3 X

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións,  
hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

3 X X

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 3 X

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a  
súa utilidade e a súa eficacia.

2 X

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 2 X

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 2 X

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.).

2 X

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 2 X

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 2 X

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.

2 X
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 consecución
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Proba
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Observación
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Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

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.).

2 X

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o  
problema de investigación formulado.

2 X

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os  
resultados, etc.

2 X

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos  matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

1 X

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.).

2 X

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 2 X

MA1B1.7.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos  adecuados  ao  contexto  do  problema  de 
investigación.

3 X

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 2 X

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 2 X

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.

2 X

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 2 X

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático, identificando o problema ou os 2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
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 consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
 escrita

Observación
 na aula

Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.

MA1B1.8.3.  Usa,  elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou  
problemas dentro do campo das matemáticas.

2 X

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X

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.

1 X

MA1B1.9.1.  Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos,  resultados mellorables,  
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

2 X

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.).

2 X

MA1B1.10.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa  precisión,  esmero  e  interese  adecuados  ao  nivel 
educativo e á dificultade da situación.

2 X

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

2 X

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 3 X

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.

2 X

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.

2 X

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.

2 X

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas  
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
 mínimo

 consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
 escrita

Observación
 na aula

Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a  
utilización de medios tecnolóxicos.

2 X

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas.

2 X

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e  
elaborar conclusións.

2 X

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.

2 X

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 2 X

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.

1

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 1

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente  
información cuantitativa.

3

MA1B2.1.2.  Realiza  operacións  numéricas  con eficacia,  empregando cálculo  mental,  algoritmos de lapis  e  papel,  
calculadora ou ferramentas informáticas.

3 X X

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 3 X

MA1B2.1.4.  Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza,  valorando e xustificando a  
necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas.

2 X

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar desigualdades. 3 X X
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MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a interpretación na recta real,  
e as súas operacións.

3 X X

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.

2 X

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das  
potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade.

2 X X

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 2 X X

MA1B2.3.2.  Resolve  problemas  asociados  a  fenómenos  físicos,  biolóxicos  ou  económicos,  mediante  o  uso  de  
logaritmos e as súas propiedades.

2 X X

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.

2 X

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.

2 X X

MA1B3.1.1.  Recoñece  analiticamente  e  graficamente  as  funcións  reais  de  variable  real  elementais  e  realiza  
analiticamente as operacións básicas con funcións.

3 X

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.

3 X

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.

2 X

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais. 2 X

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.

2 X X

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor da función,  2 X X
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para extraer conclusións en situacións reais.

MA1B3.2.3.  Coñece  as  propiedades  das  funcións  continuas  e  representa  a  función  nun  ámbito  dos  puntos  de 
descontinuidade.

2 X

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e 
resolver problemas.

2 X X

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 2 X X

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade 
dunha función nun punto.

2 X X

MA1B3.4.1.  Representa  graficamente funcións,  despois  dun estudo completo das súas características  mediante  as 
ferramentas básicas da análise.

2 X X

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e global das  
funcións.

1 X

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.

2 X X

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.

2 X X

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.

2 X X

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 2 X X

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 2 X X

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos  3 X X
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característicos.

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. 3 X X

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como 
as súas características.

3 X X

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.

1 X

MA1B5.1.1.  Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir  dos datos dun estudo estatístico, con variables  
numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

2 X X

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 3 X X

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).

2 X X

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas  
e marxinais.

3 X

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.

2 X

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.

2 X X

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.

2 X X

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir delas. 3 X X

MA1B5.2.4.  Avalía  a  fiabilidade das predicións obtidas  a  partir  da recta  de regresión,  mediante  o coeficiente  de  
determinación lineal.

2 X
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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.

2 X
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Unidades Didácticas de 1º de Bacharelato –  Matemativas Aplicadas ás CCSS I e 
TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Números Reais 8 SESIÓNS 

1º

2
Matemática Financieira 16 SESIÓNS

3 Polinomios,  Ecuacións, 
Inecuacións e Sistemas 16 SESIÓNS

Bloque 3. 
Análise

4 Funcións. Características 8 SESIÓNS 2º

5 Funcións Elementais 8 SESIÓNS

6 Limites e Continuidade 10 SESIÓNS

7 Derivadas 14 SESIÓNS

Bloque 4.
e 
Probabili- 
dade e 

8 Distribucións  Bidimensionais 
Correlación

16 SESIÓNS 3º

9 Experimentos  Aleatorios. 
Probabilidade.

12 SESIÓNS

10 Variables Aleatorias Discretas e 
Continuas.  Distribucións 
Binomial e Normal 

12 SESIÓNS
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave Unidade 
Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

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.

MACS1B1.1.1.  Expresa verbalmente,  de forma razoada,  o  proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e  o rigor 
adecuados.

CCL

CMCCT

todas

i

l

B1.3.  Análise  dos  resultados  obtidos: 
revisión  das  operacións  utilizadas, 
coherencia  das  solucións  coa 
situación,  revisión  sistemática  do 
proceso, procura doutras formas de 
resolución  e  identificación  de 
problemas parecidos.

B1.2. Estratexias e procedementos postos 
en  práctica:  relación  con  outros 
problemas coñecidos, modificación 
de  variables  e  suposición  do 
problema resolto.

B1.2.  Utilizar  procesos  de razoamento e 
estratexias  de  resolución  de 
problemas,  realizando  os  cálculos 
necesarios  e  comprobando  as 
solucións obtidas.

MACS1B1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  que  cumpra 
resolver  (datos,  relacións  entre  os  datos,  condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

CMCCT todas

MACS1B1.2.2.  Realiza estimacións e elabora conxecturas  sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a 
súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.

CMCCT todas

MACS1B1.2.3.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o 
proceso seguido.

CMCCT

CAA

todas

g

i

B1.4.  Elaboración  e  presentación  oral 
e/ou escrita de informes científicos 
sobre  o  proceso  seguido  na 
resolución  dun  problema, 
utilizando  as  ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas.

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.

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT todas

MACS1B1.3.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT todas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave Unidade 
Nº

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  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 
as  conclusións  e  os  resultados 
obtidos.

Consulta,  comunicación  e  compartición, 
en  ámbitos  apropiados,  da 
información  e  das  ideas 
matemáticas.

MACS1B1.3.3.  Emprega as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas  ao 
tipo  de  problema,  á  situación  que  cumpra  resolver  ou  á 
propiedade ou o teorema que se vaia demostrar.

CMCCT

CD

todas

i
l
m

B1.6.  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.

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso 
de  investigación,  tendo en  conta  o 
contexto en que se desenvolve e o 
problema  de  investigación 
formulado.

MACS1B1.4.1.  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 todas

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

CMCCT
CSIEE

todas
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h
i
l
n

B1.6.  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.

B1.5. 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.

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando 
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.

CMCCT todas

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das  matemáticas;  arte  e  matemáticas;  ciencias  sociais  e 
matemáticas, etc.).

CMCCT
CSC
CCEC

todas

e
g
i

B1.6.  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.

B1.7.  Práctica  de  procesos  de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade.

B1.8.  Elaboración  e  presentación  dun 
informe  científico  sobre  o 
procedemento,  os  resultados  e  as 
conclusións  do  proceso  de 
investigación desenvolvido.

B1.6.  Elaborar  un  informe  científico 
escrito  que  recolla  o  proceso  de 
investigación  realizado,  coa 
precisión e o rigor adecuados.

MACS1B1.6.1.  Consulta  as  fontes  de  información  adecuadas  ao 
problema de investigación.

CMCCT todas

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación.

CMCCT todas

MACS1B1.6.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL
CMCCT

todas

MACS1B1.6.4.  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

todas

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL todas
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MACS1B1.6.6. 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 todas

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.

MACS1B1.7.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT
CSC

todas

MACS1B1.7.2. 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 todas

MACS1B1.7.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos 
axeitados  que  permitan  a  resolución  do  problema  ou  dos 
problemas dentro do campo das matemáticas.

CMCCT todas

MACS1B1.7.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no 
contexto da realidade.

CMCCT todas

MACS1B1.7.5.  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 todas

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.

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre 
os  logros  conseguidos,  resultados  mellorables,  impresións 
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións.

CMCCT todas

211



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave Unidade 
Nº

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
n
ñ
o
p

 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 modelización, en 
contextos da realidade.

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

MACS1B1.9.1.  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

todas

MACS1B1.9.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación.

CMCCT todas

MACS1B1.9.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación, 
xunto  con  hábitos  de  formular  ou  formularse  preguntas  e 
procurar  respostas  axeitadas,  revisar  de  forma  crítica  os 
resultados achados, etc.

CMCCT
CAA

todas

MACS1B1.9.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e 
traballo en equipo.

CSC
CSIEE

todas

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.

MACS1B1.10.1.  Toma  decisións  nos  procesos  (de  resolución  de 
problemas,  de  investigación,  de  matematización  ou  de 
modelización),  valorando  as  consecuencias  destas  e  a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCCT
CSIEE

todas

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.

MACS1B1.11.1.  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 
aprende diso para situacións futuras.

CMCCT
CAA

todas
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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  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 
as  conclusións  e  os  resultados 
obtidos.

Consulta,  comunicación  e  compartición, 
en  ámbitos  apropiados,  da 
información  e  as  ideas 
matemáticas.

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.

MACS1B1.12.1.  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

todas

MACS1B1.12.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas.

CMCCT 4,5,6,7

MACS1B1.12.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso  seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT 11,12

MACS1B1.12.4.  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 8,9,10

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 

B1.13.  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 

MACS1B1.13.1.  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 todas

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL todas
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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 
as  conclusións  e  os  resultados 
obtidos.

Consulta,  comunicación  e  compartición, 
en  ámbitos  apropiados,  da 
información  e  as  ideas 
matemáticas.

destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados,  para  facilitar  a 
interacción.

MACS1B1.13.3.  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

todas

Bloque 2. Números e álxebra

i B2.1.  Números  racionais  e  irracionais. 
Número  real.  Representación  na 
recta real. Intervalos.

B2.2. Aproximación decimal dun número 
real. Estimación, redondeo e erros.

B2.3.  Operacións  con  números  reais. 
Potencias  e  radicais.  Notación 
científica.

B2.1. Utilizar os números reais e as súas 
operacións  para  presentar  e 
intercambiar  información, 
controlando e axustando a marxe de 
erro  esixible  en  cada  situación,  en 
contextos da vida real.

MACS1B2.1.1.  Recoñece  os  tipos  números  reais  (racionais  e 
irracionais)  e  utilízaos  para  representar  e  interpretar 
axeitadamente información cuantitativa.

CMCCT 1

MACS1B2.1.2.  Representa  correctamente  información  cuantitativa 
mediante intervalos de números reais.

CMCCT 1

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente 
calquera número real.

CMCCT 1

MACS1B2.1.4.  Realiza  operacións  numéricas  con  eficacia, 
empregando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lapis  e  papel, 
calculadora  ou programas informáticos,  utilizando a  notación 
máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

CMCCT 1

i B2.4.  Operacións  con  capitais 
financeiros.  Aumentos  e 
diminucións  porcentuais.  Taxas  e 

B2.2.  Resolver  problemas  de 
capitalización e amortización simple 
e composta utilizando parámetros de 

MACS1B2.2.1.  Interpreta e contextualiza correctamente parámetros 
de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da 
matemática financeira (capitalización e amortización simple e 

CMCCT 2
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xuros  bancarios.  Capitalización  e 
amortización simple e composta.

B2.5.  Utilización  de  recursos 
tecnolóxicos  para  a  realización  de 
cálculos financeiros e mercantís.

aritmética  mercantil,  empregando 
métodos de cálculo ou os  recursos 
tecnolóxicos máis axeitados.

composta)  mediante  os  métodos  de  cálculo  ou  recursos 
tecnolóxicos apropiados.

i B2.6.  Polinomios.  Operacións. 
Descomposición en factores.

B2.7.  Ecuacións  lineais,  cuadráticas  e 
reducibles  a  elas,  exponenciais  e 
logarítmicas. Aplicacións.

B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro 
e  segundo  grao  con  dúas 
incógnitas.  Clasificación. 
Aplicacións.  Interpretación 
xeométrica.

B2.9.  Sistemas de ecuacións lineais  con 
tres incógnitas: método de Gauss.

B2.10.  Formulación  e  resolución  de 
problemas  das  ciencias  sociais 
mediante  sistemas  de  ecuacións 
lineais.

B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou 
gráfica  situacións  relativas  ás 
ciencias  sociais,  e  utilizar  técnicas 
matemáticas  e  ferramentas 
tecnolóxicas  apropiadas  para 
resolver  problemas  reais,  dando 
unha  interpretación  das  solucións 
obtidas en contextos particulares.

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para 
representar situacións formuladas en contextos reais.

CMCCT 3

MACS1B2.3.2.  Resolve  problemas  relativos  ás  ciencias  sociais 
mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.

CMCCT 3

MACS1B2.3.3.  Realiza  unha  interpretación  contextualizada  dos 
resultados obtidos e exponos con claridade.

CMCCT 3

Bloque 3. Análise

i B3.1.  Resolución  de  problemas  e 
interpretación de fenómenos sociais 
e económicos mediante funcións.

B3.2.  Funcións  reais  de  variable  real. 
Expresión dunha función en forma 
alxébrica,  por medio de táboas ou 
de  gráficas.  Características  dunha 
función.

B3.3.  Identificación  da  expresión 
analítica  e  gráfica  das  funcións 

B3.1. Interpretar e representar gráficas de 
funcións  reais  tendo  en  conta  as 
súas características e a súa relación 
con fenómenos sociais.

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por 
medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos 
cotiáns,  económicos,  sociais  e  científicos,  extraendo  e 
replicando modelos.

CMCCT 4, 5

MACS1B3.1.2.  Selecciona  adecuadamente  e  razoadamente  eixes, 
unidades  e  escalas,  recoñecendo  e  identificando  os  erros  de 
interpretación  derivados  dunha  mala  elección,  para  realizar 
representacións gráficas de funcións.

CMCCT 4, 5

215



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. clave Unidade 
Nº

reais de variable real (polinómicas, 
exponencial  e  logarítmica,  valor 
absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais  sinxelas)  a  partir  das 
súas  características.  Funcións 
definidas a anacos.

MACS1B3.1.3.  Estuda  e  interpreta  graficamente  as  características 
dunha  función,  comprobando  os  resultados  coa  axuda  de 
medios  tecnolóxicos  en  actividades  abstractas  e  problemas 
contextualizados.

CMCCT 4, 5

i B3.4. Interpolación e extrapolación lineal 
e  cuadrática.  Aplicación  a 
problemas reais.

B3.2.  Interpolar  e  extrapolar  valores  de 
funcións  a  partir  de  táboas,  e 
coñecer a utilidade en casos reais.

MACS1B3.2.1.  Obtén valores  descoñecidos mediante  interpolación 
ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun 
contexto.

CMCCT 4

i B3.3.  Identificación  da  expresión 
analítica  e  gráfica  das  funcións 
reais de variable real (polinómicas, 
exponencial  e  logarítmica,  valor 
absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais  sinxelas)  a  partir  das 
súas  características.  As  funcións 
definidas a anacos.

B3.5.  Idea  intuitiva  de  límite  dunha 
función  nun  punto.  Cálculo  de 
límites  sinxelos.  O  límite  como 
ferramenta  para  o  estudo  da 
continuidade  dunha  función. 
Aplicación ao estudo das asíntotas.

B3.3.  Calcular  límites  finitos  e  infinitos 
dunha  función  nun  punto  ou  no 
infinito, para estimar as tendencias.

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun 
punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función.

CMCCT 6

MACS1B3.3.2.  Calcula,  representa  e  interpreta  as  asíntotas  dunha 
función en problemas das ciencias sociais.

CMCCT 6

i B3.5.  Idea  intuitiva  de  límite  dunha 
función  nun  punto.  Cálculo  de 
límites  sinxelos.  O  límite  como 
ferramenta  para  o  estudo  da 
continuidade  dunha  función. 
Aplicación ao estudo das asíntotas.

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade 
e estudar a continuidade nun punto 
en funcións polinómicas,  racionais, 
logarítmicas e exponenciais.

MACS1B3.4.1.  Examina,  analiza  e  determina  a  continuidade  da 
función nun punto para extraer conclusións en situacións reais.

CMCCT 6
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i B3.6. Taxa de variación media e taxa de 
variación  instantánea.  Aplicación 
ao  estudo  de  fenómenos 
económicos  e  sociais.  Derivada 
dunha  función  nun  punto. 
Interpretación  xeométrica.  Recta 
tanxente a unha función nun punto.

B3.7.  Función  derivada.  Regras  de 
derivación  de  funcións  elementais 
sinxelas que sexan suma,  produto, 
cociente e composición de funcións 
polinómicas,  exponenciais  e 
logarítmicas.

B3.5.  Coñecer  e  interpretar 
xeometricamente a taxa de variación 
media  nun  intervalo  e  nun  punto 
como aproximación ao concepto de 
derivada,  e  utilizar  as  regra  de 
derivación  para  obter  a  función 
derivada de funcións sinxelas e das 
súas operacións.

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a 
taxa de variación instantánea,  interprétaas  xeometricamente e 
emprégaas  para  resolver  problemas  e  situacións  extraídas  da 
vida real.

CMCCT 7

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función 
derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función 
nun punto dado.

CMCCT 7

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

i
l

B4.1.  Estatística  descritiva 
bidimensional:  táboas  de 
continxencia.

B4.2.  Distribución  conxunta  e 
distribucións marxinais.

B4.3. Distribucións condicionadas.
B4.4.  Medias  e  desviacións  típicas 

marxinais e condicionadas.
B4.5.  Independencia  de  variables 

estatísticas.

B4.1. Describir e comparar conxuntos de 
datos  de  distribucións 
bidimensionais,  con  variables 
discretas  ou continuas,  procedentes 
de  contextos  relacionados  coa 
economía  e  outros  fenómenos 
sociais,  e  obter  os  parámetros 
estatísticos máis usuais mediante os 
medios  máis  axeitados  (lapis  e 
papel, calculadora, folla de cálculo) 
e valorando a dependencia entre as 
variables.

MACS1B4.1.1.  Elabora  e  interpreta  táboas  bidimensionais  de 
frecuencias  a  partir  dos  datos  dun  estudo  estatístico,  con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

CMCCT 8

MACS1B4.1.2.  Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis 
usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións 
da vida real.

CMCCT 8

MACS1B4.1.3.  Acha  as  distribucións  marxinais  e  diferentes 
distribucións  condicionadas  a  partir  dunha  táboa  de 
continxencia,  así  como os seus parámetros,  para  aplicalos en 
situacións da vida real.

CMCCT 8

MACS1B4.1.4.  Decide  se  dúas  variables  estatísticas  son  ou  non 
estatisticamente  dependentes  a  partir  das  súas  distribucións 
condicionadas e marxinais, para poder formular conxecturas.

CMCCT 8
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MACS1B4.1.5.  Avalía  as  representacións  gráficas  apropiadas  para 
unha  distribución  de  datos  sen  agrupar  e  agrupados,  e  usa 
axeitadamente  medios  tecnolóxicos  para  organizar  e  analizar 
datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e 
xerar gráficos estatísticos.

CMCCT 8

i
l

B4.6.  Dependencia  de  dúas  variables 
estatísticas. Representación gráfica: 
nube de puntos.

B4.7.  Dependencia  lineal  de  dúas 
variables estatísticas. Covarianza e 
correlación: cálculo e interpretación 
do coeficiente de correlación lineal.

B4.8.  Regresión  lineal.  Predicións 
estatísticas  e  fiabilidade  destas. 
Coeficiente de determinación

B4.2. 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 realizar 
predicións a partir dela, avaliando a 
fiabilidade  destas  nun  contexto  de 
resolución  de  problemas 
relacionados  con  fenómenos 
económicos e sociais.

MACS1B4.2.1.  Distingue  a  dependencia  funcional  da  dependencia 
estatística  e  estima  se  dúas  variables  son  ou  non 
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube 
de puntos en contextos cotiáns.

CMCCT 8

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal 
entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do 
coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións.

CMCCT 8

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 
variables e obtén predicións a partir delas.

CMCCT 8

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da 
recta  de  regresión  mediante  o  coeficiente  de  determinación 
lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e 
sociais.

CMCCT 8

i

l

B4.9.  Sucesos.  Asignación  de 
probabilidades a  sucesos mediante 
a regra de Laplace e a partir da súa 
frecuencia  relativa.  Axiomática  de 
Kolmogorov.

B4.10.  Aplicación  da  combinatoria  ao 
cálculo de probabilidades.

B4.11.  Experimentos  simples  e 
compostos.  Probabilidade 

B4.3.  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, 
empregando  os  resultados 
numéricos  obtidos  na  toma  de 
decisións en contextos relacionados 

MACS1B4.3.1. 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 9

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable 
discreta  asociada  a  un  fenómeno  sinxelo  e  calcula  os  seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

CMCCT 9
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condicionada.  Dependencia  e 
independencia de sucesos.

B4.12.  Variables  aleatorias  discretas. 
Distribución  de  probabilidade. 
Media, varianza e desviación típica.

B4.13.  Distribución  binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades.

B4.14.  Variables  aleatorias  continuas. 
Función  de  densidade  e  de 
distribución.  Interpretación  da 
media, varianza e desviación típica.

B4.15. Distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. Asignación 
de  probabilidades  nunha 
distribución normal.

coas ciencias sociais. MACS1B4.3.3.  Constrúe  a  función  de  densidade  dunha  variable 
continua  asociada  a  un  fenómeno sinxelo,  e  calcula  os  seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

CMCCT 9

i

l

B4.12.  Variables  aleatorias  discretas. 
Distribución  de  probabilidade. 
Media, varianza e desviación típica.

B4.13.  Distribución  binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades.

B4.14.  Variables  aleatorias  continuas. 
Función  de  densidade  e  de 
distribución.  Interpretación  da 
media, varianza e desviación típica.

B4.15. Distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. Asignación 
de  probabilidades  nunha 
distribución normal.

B4.16.  Cálculo  de  probabilidades 
mediante  aproximación  da 
distribución binomial pola normal.

B4.4. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse  mediante  as 
distribucións  de  probabilidade 
binomial  e  normal,  calculando  os 
seus  parámetros  e  determinando  a 
probabilidade de sucesos asociados.

MACS1B4.4.1.  Identifica  fenómenos  que  poden  modelizarse 
mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e 
calcula a súa media e a desviación típica.

CMCCT 10

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución 
binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

CMCCT 10

MACS1B4.4.3.  Distingue  fenómenos  que  poden  modelizarse 
mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia 
nas ciencias sociais.

CMCCT 10

MACS1B4.4.4.  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, e 
aplícaas en diversas situacións.

CMCCT 10
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MACS1B4.4.5.  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 10

e
i

B4.17.  Identificación  das  fases  e  as 
tarefas  dun  estudo  estatístico. 
Análise  e  descrición  de  traballos 
relacionados  coa  estatística, 
interpretando  a  información,  e 
detectando erros e manipulacións.

B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para 
a  descrición  de  situacións 
relacionadas co azar e a estatística, 
analizando un conxunto de datos ou 
interpretando  de  xeito  crítico 
informacións  estatísticas  presentes 
nos  medios  de  comunicación,  a 
publicidade  e  outros  ámbitos,  e 
detectar  posibles  erros  e 
manipulacións tanto na presentación 
dos datos coma das conclusións.

MACS1B4.5.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir 
situacións relacionadas co azar e a estatística.

CCL 8, 9, 10

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións 
estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

CMCCT 8, 9, 10
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Concreción dos Elementos Transversais que se traballarán no curso

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.).

X

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia.

X

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. X

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X X

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade ou o  
teorema que se vaia demostrar.

X

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

X

MACS1B1.4.2.  Planifica  adecuadamente  o proceso  de investigación,  tendo en conta  o  contexto en  que se  desenvolve e  o problema de  
investigación formulado.

X X

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X

MACS1B1.5.2.  Procura conexións entre  contextos da realidade e do mundo das matemáticas  (a historia  da humanidade e a  historia  das  
matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

X

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. X X
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MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS1B1.6.4. 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.

X

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

MACS1B1.6.6. 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.

X

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

MACS1B1.7.2. 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.

X X

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do  
campo das matemáticas.

X X

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X X

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras  
que aumenten a súa eficacia.

X X

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do  
proceso, etc., valorando outras opinións.

X X X

MACS1B1.9.1. 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.).

X

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da  
situación.

X

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas  
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

X
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MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MACS1B1.10.1.  Toma decisións  nos  procesos  (de  resolución  de  problemas,  de  investigación,  de  matematización  ou  de  modelización),  
valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

X X

MACS1B1.11.1. 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 aprende diso para situacións futuras.

X

MACS1B1.12.1. 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.

X

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer  
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios  
tecnolóxicos.

X

MACS1B1.12.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  
propiedades xeométricas.

X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

MACS1B1.13.1. 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.

X X

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X X X

MACS1B1.13.3. 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.

X X

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información  
cuantitativa.

X X
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MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais. X X

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. X X

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas  
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

X X X

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática 
financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados.

X X X

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais. X X X

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. X X

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade. X X

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns,  
económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos.

X X

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpretación  
derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións.

X X

MACS1B3.1.3.  Estuda  e  interpreta  graficamente  as  características  dunha  función,  comprobando  os  resultados  coa  axuda  de  medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.

X X X

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. X X X

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función. X X

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. X X X

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións en situacións reais. X X X

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas  
para resolver problemas e situacións extraídas da vida real.

X X X
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MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun  
punto dado.

X

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas  
(discretas e continuas) e categóricas.

X X X

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. X X X

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.

X X X

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e  
marxinais, para poder formular conxecturas.

X X X

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente  
medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

X X X X

MACS1B4.2.1.  Distingue  a  dependencia  funcional  da  dependencia  estatística  e  estima  se  dúas  variables  son  ou  non  estatisticamente  
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns.

X X X

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de  
correlación lineal para poder obter conclusións.

X X X

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. X X X

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en  
contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.

X X X

MACS1B4.3.1. 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.

X X

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e  
algunhas probabilidades asociadas.

X X
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MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e 
algunhas probabilidades asociadas.

X X

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media  
e a desviación típica.

X X

MACS1B4.4.2.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  unha  distribución  binomial  a  partir  da  súa  función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

X X X X

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias  
sociais.

X X X

MACS1B4.4.4. 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, e aplícaas en diversas situacións.

X X X X

MACS1B4.4.5. 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.

X X X

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. X

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá. X X X
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Grao Mínimo de Consecución dos Estándares de Aprendizaxe e Instrumentos de Avaliación 

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo

 consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
 escrita

Observación
 na aula

Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión  
e o rigor adecuados.

2 X X

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións,  
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

2 X

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver,  
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.

1 X

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando  
sobre o proceso seguido.

1 X

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 3 X X X

MACS1B1.3.2. Utiliza  argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X X X

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver  
ou á propiedade ou o teorema que se vaia demostrar.

2 X X

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema 
de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo

 consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
 escrita

Observación
 na aula

Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e 
o problema de investigación formulado.

2 X X

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

2 X X

MACS1B1.5.2.  Procura  conexións  entre  contextos  da  realidade  e  do  mundo  das  matemáticas  (a  historia  da 
humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

2 X

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 1 X

MACS1B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos  adecuados  ao  contexto  do  problema  de  
investigación.

2 X X

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X X X

MACS1B1.6.4.  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.

2 X X

MACS1B1.6.5.  Transmite  certeza  e  seguridade  na  comunicación  das  ideas,  así  como  dominio  do  tema  de 
investigación.

1 X

MACS1B1.6.6. 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.

1 X X

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 1 X X X

MACS1B1.7.2.  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.

1 X

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou  
dos problemas dentro do campo das matemáticas.

1 X X
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MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 3 X X X

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos  
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

2 X X X

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións.

1 X X

MACS1B1.9.1. 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.).

1 X

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel  
educativo e á dificultade da situación.

1 X

MACS1B1.9.3.  Desenvolve  actitudes de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con hábitos  de formular  ou  formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

2 X

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 2 X

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou 
de modelización), valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

1 X X

MACS1B1.11.1. 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 aprende diso para situacións futuras.

1 X

MACS1B1.12.1. 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.

2 X X

MACS1B1.12.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións  gráficas  de  funcións  con  expresións  
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

2 X X
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MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante 
a utilización de medios tecnolóxicos.

1 X X

MACS1B1.12.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  
analizar e comprender propiedades xeométricas.

1 X X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e  
elaborar conclusións.

2 X X

MACS1B1.13.1. 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.

1 X X

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X X

MACS1B1.13.3. 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.

1 X X

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar  
axeitadamente información cuantitativa.

3 X X X

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais. 3 X X X

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. 3 X X X

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,  
calculadora  ou  programas  informáticos,  utilizando  a  notación  máis  axeitada  e  controlando  o  erro  cando  
aproxima.

3 X X X

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas  
do ámbito da matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de 
cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados.

2 X X X
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MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais. 2 X X X

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de  
ecuacións.

2 X X X

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade. 2 X X X

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas 
con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos.

2 X X X

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os  
erros de interpretación derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións.

2 X X X

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función,  comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.

2 X X

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e  
interprétaos nun contexto.

2 X X X

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias 
dunha función.

2 X X X

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. 2 X X X

MACS1B3.4.1.  Examina,  analiza  e  determina  a  continuidade  da  función  nun  punto  para  extraer  conclusións  en 
situacións reais.

2 X X X

MACS1B3.5.1.  Calcula  a  taxa  de  variación  media  nun  intervalo  e  a  taxa  de  variación  instantánea,  interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións extraídas da vida real.

2 X X X

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente 
a unha función nun punto dado.

2 X X X
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MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con  
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

2 X X X

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos  
en situacións da vida real.

2 X X X

MACS1B4.1.3.  Acha as  distribucións marxinais  e  diferentes  distribucións condicionadas a  partir  dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.

2 X X X

MACS1B4.1.4.  Decide  se  dúas  variables  estatísticas  son  ou  non  estatisticamente  dependentes  a  partir  das  súas  
distribucións condicionadas e marxinais, para poder formular conxecturas.

2 X X X

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, 
e usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, 
calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

3 X X

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns.

3 X X X

MACS1B4.2.2.  Cuantifica  o grao e o sentido da dependencia  lineal  entre  dúas variables mediante  o cálculo e a  
interpretación do coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións.

2 X X X

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 2 X X X

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente de  
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.

2 X X X

MACS1B4.3.1.  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.

2 X X X

232



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo

 consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
 escrita

Observación
 na aula

Traballo
 individual

Traballo
 en grupo

Caderno 
de clase

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula 
os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

2 X X X

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula 
os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

2 X X X

MACS1B4.4.1.  Identifica  fenómenos  que  poden  modelizarse  mediante  a  distribución  binomial,  obtén  os  seus  
parámetros e calcula a súa media e a desviación típica.

2 X X X

MACS1B4.4.2.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  unha  distribución  binomial  a  partir  da  súa  función  de  
probabilidade  ou  da  táboa  da  distribución,  ou  mediante  calculadora,  folla  de  cálculo  ou  outra  ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

2 X X

MACS1B4.4.3.  Distingue fenómenos  que poden modelizarse  mediante  unha distribución  normal,  e  valora  a  súa  
importancia nas ciencias sociais.

2 X X X

MACS1B4.4.4.  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, e aplícaas en diversas situacións.

2 X X X

MACS1B4.4.5.  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.

2 X X X

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 3 X X X

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na  
vida cotiá.

3 X X X
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Unidades Didácticas de 2º de Bacharelato –  Matemáticas II e TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 3. 
Análise

7 Limites e Continuidade 8 SESIÓNS 1º

8 Derivadas.Aplicación  das 
derivadas

15 SESIÓNS

9 Estudio de Funcións 5 SESIÓNS

10 Primitivas  dunha  Función. 
Integral Definida*

15 SESIÓNS

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Matrices 8 SESIÓNS 

2º

2
Determinantes 8 SESIÓNS 

3
Sistemas de Ecuacións Lineais 8 SESIÓNS 

Bloque 4.
Xeometría

4 Vectores no Espacio 7 SESIÓNS

5 Rectas e Planos
9 SESIÓNS

3º

6 Problemas Metricos
8 SESIÓNS

Bloque 5. 
Estatística 
e 
Probabili-
dade

11 Probabilidade 9 SESIÓNS

12 Distribución Binomial e Normal 9 SESIÓNS

* O tema de Integración empezarase a impartir no 1º Trimestre e será avaliado no 2º 
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Competencias 

clave
Unidade

Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

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

  todas

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 particularizacións interesantes.

B1.4.  Iniciación  á  demostración  en 
matemáticas:  métodos,  razoamentos, 
linguaxes, etc.

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    todas

MA2B1.2.2.  Valora  a  información  dun  enunciado  e  relaciónaa  co 
número de solucións do problema.

CMCCT    todas

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    todas

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas.

CMCCT

CAA

   todas

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT

CAA

   todas 

d
i

B1.4.  Iniciación  á  demostración  en 
matemáticas:  métodos,  razoamentos, 

B1.3.  Realizar  demostracións  sinxelas 
de propiedades ou teoremas relativos 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
do contexto matemático.

CMCCT    todas
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l 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.

a  contidos  alxébricos,  xeométricos, 
funcionais,  estatísticos  e 
probabilísticos.

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, 
método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

CMCCT    todas

g

i

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 

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT   todas 

MA2B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT    todas
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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 que se obteñen.

Consulta,  comunicación  e 
compartición,  en  ámbitos 
apropiados,  da  información  e  as 
ideas matemáticas.

 precisión e o rigor adecuados. 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

     todas
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clave
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Nº

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   todas 

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

  todas 

MA2B1.5.3.  Afonda  na  resolución  dalgúns  problemas,  formulando 
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.

CMCCT    todas

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    todas

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

   todas 

e
g

B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e 
outras  formas  de  representación  de 

B1.7.  Elaborar  un  informe  científico 
escrito  que  recolla  o  proceso  de 

MA2B1.7.1.  Consulta  as  fontes  de  información  adecuadas  ao 
problema de investigación.

CMCCT    todas
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i 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.

investigación realizado, coa precisión 
e o rigor adecuados.

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación.

CMCCT    todas

MA2B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL

CMCCT

   todas

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo 
de problema de investigación.

CMCCT

CD

   todas

MA2B1.7.5.  Transmite  certeza  e  seguridade  na  comunicación  das 
ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL    todas

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    todas

i

l

B1.12.  Práctica  de  procesos  de 
matematización  e  modelización,  en 
contextos  da  realidade  e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo.

B1.8.  Desenvolver  procesos  de 
matematización  en  contextos  da 
realidade  cotiá  (numéricos, 
xeométricos,  funcionais,  e 
estatísticos  ou  probabilísticos)  a 
partir da identificación de problemas 
en situacións da realidade.

MA2B1.8.1.  Identifica  situacións  problemáticas  da  realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

  todas 

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    todas 

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   todas 

MA2B1.8.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no 
contexto da realidade.

CMCCT todas
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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 todas

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 todas

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

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

todas

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 todas

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

todas

MA2B1.10.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e 
traballo en equipo.

CSC

CSIEE

todas

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

todas
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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 ideas e dos métodos utilizados; aprendendo diso para 
situacións futuras; etc.

CMCCT

CAA

todas

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.

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.

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

todas

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 7,8,9

MA2B1.13.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos.

CMCCT todas

MA2B1.13.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con 
ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e 
comprender propiedades xeométricas.

CMCCT 4,5,6

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

CMCCT 12,13
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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.

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.

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 todas

MA2B1.14.2.  Utiliza os recursos creados para  apoiar  a  exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL todas

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

   todas

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas 
e tarefas.

CD
CSC
CSIEE

   todas

Bloque 2. Números e álxebra

g
i

B2.1.  Estudo  das  matrices  como 
ferramenta  para  manexar  e  operar 
con  datos  estruturados  en  táboas  e 
grafos.  Clasificación  de  matrices. 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as 
operacións  con  matrices  para 
describir  e  interpretar  datos  e 
relacións na resolución de problemas 

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 1
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Operacións.

B2.2.  Aplicación  das  operacións  das 
matrices  e  das  súas  propiedades  na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais.

diversos. MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades 
destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos.

CMCCT 1

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 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 Cremor. 
Aplicación  á  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  o  significado  das 
solucións.

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o 
método de Gauss ou determinantes.

CMCCT 1,2

MA2B2.2.2.  Determina  as  condicións  para  que  unha  matriz  teña 
inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado.

CMCCT 1,2

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados 
matricialmente e interpreta os resultados obtidos

CMCCT 1

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 2,3

Bloque 3. Análise

i B3.1. Límite dunha función nun punto 
e  no  infinito.  Continuidade  dunha 

B3.1.  Estudar  a  continuidade  dunha 
función nun punto ou nun intervalo, 

MA2B3.1.1.  Coñece  as  propiedades  das  funcións  continuas  e 
representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

CMCCT 7
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función.  Tipos  de  descontinuidade. 
Teorema de Bolzano.

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.

aplicando  os  resultados  que  se 
derivan diso.

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución 
de problemas, así como os teoremas relacionados.

CMCCT 8,9

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 8

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 8

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 10

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 10

MA2B3.4.2.  Utiliza  os  medios  tecnolóxicos  axeitados  para 
representar e resolver problemas de áreas de recintos limitados por 
funcións coñecidas.

CMCCT 10

Bloque 4. Xeometría
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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 4

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 5

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 5

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, 
aplicando métodos matriciais e alxébricos.

CMCCT 5

MA2B4.2.4.  Obtén  as  ecuacións  de  rectas  e  planos  en  diferentes 
situacións.

CMCCT 5

i B4.1.  Vectores  no  espazo 
tridimensional.  Operacións.  Base, 
dependencia  e  independencia  lineal. 
Produto  escalar,  vectorial  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).

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 4

MA2B4.3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres  vectores,  o  seu 
significado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades.

CMCCT 4

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 6

MA2B4.3.4.  Realiza  investigacións  utilizando  programas 
informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas 
da xeometría relativas a obxectos como a esfera.

CMCCT 6
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Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave
Unidade

Nº

Bloque 5. Estatística e probabilidade

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 11

MA2B5.1.2.  Calcula  probabilidades  a  partir  dos  sucesos  que 
constitúen unha partición do espazo mostral.

CMCCT 11

MA2B5.1.3.  Calcula  a  probabilidade  final  dun  suceso  aplicando a 
fórmula de Bayes.

CMCCT 11

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 12

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 12

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución 
normal e valora a súa importancia no mundo científico.

CMCCT 12

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 12

246



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave
Unidade

Nº

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 12

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 
especial  os  relacionados  coas 
ciencias e outros ámbitos, detectando 
posibles erros e manipulacións tanto 
na  presentación  dos  datos  como na 
das conclusións.

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 e noutros ámbitos da vida cotiá.

CCL

CMCCT

12
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Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MA2B1.2.1.  Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver  ou demostrar (datos,  relacións entre  os  datos,  condicións,  hipótese,  
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

X

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

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.

X

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. X

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. X

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. X

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). X

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

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.

X

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.

X

MA2B1.5.2.  Planifica  adecuadamente  o  proceso  de  investigación,  tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se  desenvolve  e  o  problema  de  
investigación formulado.

X

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X

MA2B1.6.1.  Xeneraliza  e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos ou  
probabilísticos.

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

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.).

X

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. X

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. X

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

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

X

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

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.

X

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do 
campo das matemáticas.

X

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X

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.

X

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso,  
etc., valorando outras opinións

X

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.).

X
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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.

X

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.

X

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

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.

X

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a  
beleza das ideas e dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións futuras; etc.

X

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.

X

MA2B1.13.2.  Utiliza  medios tecnolóxicos para  facer  representacións gráficas  de funcións con expresións alxébricas  complexas e  extraer  
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios  
tecnolóxicos.

X

MA2B1.13.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  
propiedades xeométricas.

X

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

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.

X

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

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.

X

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X
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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.

X

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios 
tecnolóxicos.

X

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. X

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. X

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos X

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.

X

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. X

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. X

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. X

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.

X

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. X

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. X

MA2B3.4.2.  Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para  representar  e  resolver problemas de áreas de recintos  limitados por  funcións  
coñecidas.

X

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.

X

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.

X
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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.

X

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. X

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. X

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. X

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. X

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.

X

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría  
relativas a obxectos como a esfera.

X

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.

X

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. X

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. X

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica.

X

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.

X

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo científico. X

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.

X

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.

X
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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 e noutros ámbitos da vida cotiá.

X

Grao Mínimo de Consecución dos Estandares de Aprendizaxe e Instrumentos de Avaliación 

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o  
rigor adecuados.

3 X

MA2B1.2.1.  Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver  ou demostrar (datos,  relacións entre  os  datos,  
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

3 X

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X

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.

2 X

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 2 X

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. 2 X

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 2 X

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 2 X

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 2 X

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.

1 X

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.

1 X

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado.

1 X

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

1 X

MA2B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos  matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

2 X

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.).

1 X

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 1 X

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 1 X

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 1 X

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 1 X

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

1 X

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 1 X

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.

1 X

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos 
problemas dentro do campo das matemáticas.

1 X

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X

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.

1 X

MA2B1.9.1.  Reflexiona  sobre  o  proceso  e  obtén  conclusións  sobre  logros  conseguidos,  resultados  mellorables,  
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

1 X

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.).

2 X

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.

3 X

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.

2 X

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

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.

3 X

MA2B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,  tomando  conciencia  das  súas  estruturas;  valorando  a 
potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións futuras; etc.

2 X

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.

1 X

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas  
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a  
utilización de medios tecnolóxicos.

1 X

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e  
comprender propiedades xeométricas.

1 X

MA2B1.13.5.  Utiliza  medios tecnolóxicos  para  o tratamento  de datos  e  gráficas  estatísticas,  extraer  información  e 
elaborar conclusións.

1 X

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.

1 X

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 2 X

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.

1 X

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 1 X

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.

2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual 
ou co apoio de medios tecnolóxicos.

2 X

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 2 X

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 2 X

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos 2 X

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.

2 X

MA2B3.1.1.  Coñece  as  propiedades  das  funcións  continuas  e  representa  a  función  nun  ámbito  dos  puntos  de  
descontinuidade.

2 X

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 2 X

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 2 X

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.

2 X

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 2 X

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 2 X

MA2B3.4.2.  Utiliza  os  medios  tecnolóxicos  axeitados  para  representar  e  resolver  problemas  de  áreas  de  recintos  
limitados por funcións coñecidas.

1 X

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.

2 X

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.

2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

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.

2 X

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 2 X

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 2 X

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as 
propiedades.

2 X

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as  
propiedades.

2 X

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.

2 X

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións 
novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera.

1 X

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.

2 X

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 2 X

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 2 X

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e 
calcula a súa media e desviación típica.

2 X

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.

2 X

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo  
científico.

2 X

MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución 2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
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consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno de
clase

normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.

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.

2 X

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 e noutros  
ámbitos da vida cotiá.

2 X
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Unidades Didácticas de 2º de Bacharelato –  Matemativas Aplicadas ás CCSS II e  
TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos 
e 
actitudes 
matemá-
tica

Bloque 2. 
Números 
e Álxebra

1
Matrices e Determinantes 14 SESIÓNS 

1º

2
Sistemas 10  SESIÓNS

3
Programación lineal 12 SESIÓNS

Bloque 3. 
Análise

4 Limites e Continuidade 10 SESIÓNS 2º

5 Derivadas.  Aplicacións  das 
Derivadas

16 SESIÓNS

6 Integrtais 10 SESIÓNS

Bloque 4.
e 
Probabili- 
dade e 

7 Probabilidade 12 SESIÓNS 3º

8 Estimación e Moostraxe 12 SESIÓNS

9 Intervalos de Confianza 8 SESIÓNS
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

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

    todas

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.MACS2B1.2.1. Analiza  e  comprende  o  enunciado  que  cumpa 
resolver  (datos,  relacións  entre  os  datos,  condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

CMCCT todas

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 todas

MACS2B1.2.3.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido.

CMCCT

CAA

todas

g

i

 B1.4.  Elaboración e presentación oral 
e/ou  escrita  de  informes 
científicos  sobre  o  proceso 
seguido  na  resolución  dun 
problema,  utilizando  as 
ferramentas  tecnolóxicas 

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.

MACS2B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT todas

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos,  xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT todas
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

axeitadas.
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 
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

Todas

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 Todas

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

Todas
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

h
i
l
n

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.

B1.5.  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.

MACS2B1.5.1.  Afonda  na  resolución  dalgúns  problemas 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

CMCCT Todas

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

Todas

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 
matematización  e  modelización, 
en contextos da realidade.

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 Todas

MACS2B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos 
matemáticos  axeitados  ao  contexto  do  problema  de 
investigación.

CMCCT Todas

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos,  xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL
CMCCT

Todas

MACS2B1.6.4.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

Todas

MACS2B1.6.5.  Transmite  certeza  e  seguridade  na  comunicación 
das ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL Todas
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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 Todas

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

Todas

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 Todas

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 Todas

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT Todas

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 Todas

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 Todas
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a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

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  modelización, 
en contextos da realidade.

B1.9.  Confianza  nas  propias 
capacidades  para  desenvolver 
actitudes  axeitadas  e  afrontar  as 
dificultades  propias  do  traballo 
científico.

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

Todas

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 Todas

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

Todas

MACS1B1.9.4.  Desenvolve habilidades sociais  de cooperación e 
traballo en equipo.

CSC
CSIEE

Todas

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

todas

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

Todas
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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 
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.

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

Todas

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 8,9

MACS2B1.12.3.  Deseña representacións  gráficas  para  explicar  o 
proceso  seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a 
utilización de medios tecnolóxicos

CMCCT 9

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 7,8,9

e
g
i

B1.5.  Utilización  de  medios 
tecnolóxicos  no  proceso  de 
aprendizaxe para:

Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da 
información e da comunicación de 
maneira  habitual  no  proceso  de 
aprendizaxe,  buscando, 
analizando  e  seleccionando 
información  salientable  en 

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 Todas
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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.

internet  ou  noutras  fontes, 
elaborando  documentos  propios, 
facendo  exposicións  e 
argumentacións  destes  e 
compartíndoos  en  ámbitos 
apropiados  para  facilitar  a 
interacción.

MACS2B1.13.2.  Utiliza  os  recursos  creados  para  apoiar  a 
exposición oral dos contidos traballados na aula.

CCL Todas

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

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

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.

B2.1. 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 1

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos 
facilitados  mediante  táboas  e  para  representar  sistemas  de 
ecuacións lineais.

CMCCT 1
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B2.6. Determinantes ata orde 3.
B2.7.  Aplicación  das  operacións  das 

matrices  e  das  súas  propiedades 
na  resolución  de  problemas  en 
contextos reais.

MACS2B2.1.3.  Realiza  operacións  con  matrices  e  aplica  as 
propiedades  destas  operacións  adecuadamente,  de  xeito 
manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

CMCCT 1,2

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 1,2

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 3

 

3

Bloque 3. Análise

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 

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 4
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funcións, e describilo mediante o 
estudo  cualitativo  e  cuantitativo 
das  súas  propiedades  máis 
características.

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

CMCCT 4

MACS2B3.1.3.  Estuda  a  continuidade  nun  punto  dunha  función 
elemental  ou  definida  a  anacos  utilizando  o  concepto  de 
límite.

CMCCT 4

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 5

MACS2B3.2.2.  Formula  problemas  de  optimización  sobre 
fenómenos  relacionados  coas  ciencias  sociais,  resólveos  e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto.

CMCCT 5

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 6

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular 
a  área  de  recintos  planos  delimitados  por  unha  ou  dúas 
curvas.

CMCCT 6

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

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 

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios  en  experimentos 
simples e compostos, utilizando a 
regra de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de reconto 

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 7
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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.

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.

MACS2B4.1.2.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  a  partir  dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral.

CMCCT 7

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

CMCCT 7

MACS2B4.1.4.  Resolve unha situación relacionada  coa  toma de 
decisións  en  condicións  de  incerteza  en  función  da 
probabilidade das distintas opcións.

CMCCT 7

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.  Relación  entre 

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 8

MACS2B4.2.2.  Calcula  estimadores  puntuais  para  a  media, 
varianza,  desviación  típica  e  proporción  poboacionais,  e 
aplícao a problemas reais.

CMCCT 8

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 8

MACS2B4.2.4.  Constrúe,  en  contextos  reais,  un  intervalo  de 
confianza  para  a  media  poboacional  dunha  distribución 
normal con desviación típica coñecida.

CMCCT 9
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

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.

MACS2B4.2.5.  Constrúe,  en  contextos  reais,  un  intervalo  de 
confianza para a media poboacional e para a proporción no 
caso de mostras grandes.

CMCCT 9

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 9

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

8

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

CMCCT 8

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información 
estatística  presente  nos  medios de comunicación e  noutros 
ámbitos da vida cotiá.

CMCCT

CSC

8
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Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MACS2B1.2.1.MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos  
necesarios, etc.).

X

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.

X

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. X

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema que  
cumpra demostrar.

X

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.).

X

MACS2B1.4.2.  Planifica  adecuadamente  o proceso  de investigación,  tendo en conta  o  contexto en  que se  desenvolve e  o problema de  
investigación formulado.

X

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X

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.)

X

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do problema de investigación. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS2B1.6.4.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.

X

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

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.

X

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

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.

X

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do  
campo das matemáticas.

X

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X

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.

X

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.

X

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.). 

X

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da  
situación.

X

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.

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

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.

X

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.

X

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.

X

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer  
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios  
tecnolóxicos

X

MACS2B1.12.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  
propiedades xeométricas.

X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

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.

X

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

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.

X

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia. X

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de  
medios tecnolóxicos.

X

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.

X

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.

X

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.

X

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

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. X

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.

X

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto.

X

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

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. X

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.

X

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. X

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

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas  
opcións.

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

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

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais. X

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.

X

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación  
típica coñecida.

X

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras  
grandes.

X

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.

X

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas  
mediante un vocabulario e representacións axeitadas.

X

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

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida  
cotiá.

X

276



IES de Brión                                                                                                                                                Programación do departamento de Matemáticas

Grao Mínimo de Consecución dos Estándares de Aprendizaxe e Instrumentos de Avaliación 

1  Medio-baixo

2 Medio

3 Medio-alto

4 alto

Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de
clase

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o  
rigor adecuados.

3 X

MACS2B1.2.1.MACS2B1.2.1. Analiza  e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos,  relacións entre  os  datos,  condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

3 X

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.

2 X

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido.

3 X

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 3 X

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X

MACS2B1.3.3.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas  ao  tipo  de  problema,  situación  para  resolver  ou  
propiedade ou teorema que cumpra demostrar.

1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de
clase

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.).

2 X

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado.

2 X

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os  
resultados, etc.

2 X

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.)

1 X

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 1 X

MACS2B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos  axeitados  ao  contexto  do  problema  de  
investigación.

3 X

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X

MACS2B1.6.4.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.

1 X

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 1 X

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.

1 X

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 1 X

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.

2 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de
clase

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos 
problemas dentro do campo das matemáticas.

2 X

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 3 X

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.

2 X

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.

2 X

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.). 

2 X

MACS2B1.9.2.  Formúlase a  resolución de retos  e  problemas  coa  precisión,  esmero e  interese  adecuados  ao  nivel  
educativo e á dificultade da situación.

2 X

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.

2 X

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 1 X

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.

1 X

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.

1 X

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.

1 X

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas  
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X
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Estándares de aprendizaxe Grao
mínimo

consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observa-
ción na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de
clase

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos

1 X

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar  
e comprender propiedades xeométricas.

1 X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e  
elaborar conclusións.

1 X

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.

1 X

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 2 X

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.

1 X

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con  
maior eficacia.

2 X

MACS2B2.1.2.  Utiliza  a  linguaxe  matricial  para  representar  datos  facilitados  mediante  táboas  e  para  representar  
sistemas de ecuacións lineais.

2 X

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito  
manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

1 X

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.

2 X

MACS2B2.2.2.  Aplica  as  técnicas  gráficas  de  programación  lineal  bidimensional  para  resolver  problemas  de  2 X
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individual

Traballo 
en grupo

Caderno de
clase

optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do  
problema.

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.

2 X

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 2 X

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de 
límite.

2 X

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.

2 X

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto.

2 X

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 2 X

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou  
dúas curvas.

2 X

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.

2 X

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 2 X

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 2 X

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da  
probabilidade das distintas opcións.

2 X

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 2 X
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MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e  
aplícao a problemas reais.

2 X

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.

2 X

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida.

2 X

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no  
caso de mostras grandes.

2 X

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.

2 X

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as  
inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas.

2 X

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 2 X

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e  
noutros ámbitos da vida cotiá.

2 X
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Unidades  Didácticas  de  2º  de  Bacharelato  –  Métodos Estatísticos  e  Numéricose 
TEMPORALIZACIÓN

Bloques de contidos Unidades 
didácticas

Titulo Nº de Sesións
(aproximado)

Trimes-
tre

Bloque 5. 
Programación Lineal

1
Programación lineal 16 SESIÓNS 

1º

Bloque 1.Mostraxe 2
Mostraxe 16  SESIÓNS

Bloque 2. Estatistica 
Inferencial

3 Estimación 10SESIÓNS 2º

4 Contrasres de Hipóteses 6 SESIÓNS

Bloque 3. 
Probabilidade 
Condicionada

5 Probabilidade Condicionada 8 SESIÓNS 3º

6 Cadeas de Markov 8 SESIÓNS

Bloque 4.
Series Temporais

7

Bloque 6.
Metodos Numéricos

8

A programación desta materia aparece recollida na Orde do 15 de xullo de 2015 (DOG  
21  de  xullo  de  2015)  e  coincide  practicamente  na  súa  totalidade  coa  da  anterior  lei  
educativa.  Neste  punto,  compre  destacar  que  o  número  de  sesións  semanais  desta  
materia  pasa  de  catro  a  dous.  Polo  tanto,  dificilmente  é  posible  impartir  os  mesmos  
contidos cando se dispoñen da metade de sesións. Centrarémonos principalmente nos  
temas asociados aos Métodos Estatísticos que se impartirán nun total de 64 sesións que  
coincide practicamente co número de sesións dispoñibles. Se se conseguise impartila en  
menos sesións, pasaríanse a impartir os contidos de Métodos Numéricos. 
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Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

Bloque 1. Mostraxe

h
i
l
m

B1.1.  Fundamentos probabilísticos.  Distribucións de 
probabilidade. 

B1.1. 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. 

MENB1.1.1.  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 2

i
l

B1.2. Poboación e mostra. 
B1.3. Mostraxe: tipos.
B1.4. Parámetros poboacionais e estatísticos dunha 
mostra. 
B1.5. Distribucións dunha mostra.

B1.2. 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.

MENB1.2.1.  Valora a representatividade dunha mostra a partir do 
seu proceso de selección.

CMCCT
CSIEE

2

MENB1.2.2.  Aplica  os conceptos relacionados coa mostraxe para 
obter datos estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre  
aspectos determinantes da poboación de partida.

CMCCT 2

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

B1.6.  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.

B1.3. 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. 

MENB1.3.1.  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

2

Bloque 2. Estatística inferencial
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Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

i
l

B2.1. Estimación puntual e por intervalos. 
B2.2.  Decisións  estatísticas.  Hipóteses  estatísticas. 
Contraste  de  hipóteses.  Cálculo  das  rexións  de 
aceptación e rexeitamento, e formulación da regra de 
decisión. 
B2.3.  Erros  de  tipo  I  e  II.  Nivel  de  significación. 
Potencia  dun  contraste.  Relacións  entre  σ,  μ  e  o 
tamaño da mostra.

B2.1.  Estimar  parámetros  descoñecidos  dunha 
poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados.

MENB2.1.1.  Obtén  estimadores  puntuais  de  diversos  parámetros 
poboacionais  e  os  intervalos  de  confianza  de  parámetros 
poboacionais  en  problemas  contextualizados,  partindo  das 
distribucións mostrais correspondentes.

CMCCT 3

MENB2.1.2.  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

4

Bloque 3. Probabilidade condicionada

i
l

B3.1.  Experimentos  simples  e  compostos. 
Probabilidade  condicionada.  Dependencia  e 
independencia de sucesos.
B3.2.  Regra  do  produto.  Regra  das  probabilidades 
totais. Regra de Bayes.

B3.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios en 
experimentos simples e compostos.

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e 
a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos.

CMCCT 5

i
l

B3.3. Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. 
Cadeas absorbentes. 
B3.4.  Clasificación,  identificación  e  cálculo  das 
probabilidades dos estados en cadeas de Markov.

B3.2. 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. 

MENB3.2.1.  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 6

Bloque 4. Series temporais

i
l

B4.1. Series de tempo: compoñentes. 
B4.2. Curva de tendencia. Determinación de curvas 
de tendencia  por  diversos métodos  como o axuste 
por mínimos cadrados. 
B4.3.  Índice  estacional.  Índices  cíclicos.  Variación 
irregular. 

B4.1.  Analizar  e  interpretar  cuantitativa  e 
cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudo 
das compoñentes que aparecen nelas. 

MENB4.1.1.  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 . .
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Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade 
Nº

i
l

B5.1.  Desigualdades.  Inecuacións lineais.  Problema 
estándar de programación lineal. Función obxectivo. 
Solución factible. 
B5.2. Problema dual. 
B5.3.  Formulación  e  resolución  de  problemas  de 
programación lineal con dúas variables por métodos 
gráficos e interpretación das solucións obtidas. 

B5.1. 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. 

MENB5.1.1. 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

1

Bloque 6. Métodos numéricos

i
l

B6.1.  Díxitos  significativos.  Truncamento  e 
arrendondamento. Erro acumulado. Erros absoluto e 
relativo. 
B6.2. Converxencia. 
B6.3.  Métodos  de  resolución  de  ecuacións  cunha 
incógnita. 
B6.4. Métodos de resolución de sistemas lineais. 
B6.5.  Métodos  de  cálculo  de  integrais  definidas. 
Cálculo de superficies. 

B6.1.  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. 

MENB6.1.1. 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

MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. CMCCT

i
l

B6.6. Interpolación polinómica. B6.2. 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. 

MENB6.2.1.  Axusta  os  datos  obtidos  a  partir  dunha  situación 
empírica a unha función e obtén valores descoñecidos,  utilizando 
técnicas de interpolación e extrapolación.

CMCCT

MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se axusten a 
ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no manexo de datos 
numéricos.

CMCCT
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ESTÁNDARES MÍNIMOS

• Optimizar unha función obxectivo con dúas variables sometida a restricións lineais.
• Transcribir  e  resolver  un  problema  de  programación  lineal  de  forma  gráfica  e 

analítica, interpretando a súa solución.
• Distinguir sucesos compatibles e incompatibles, así como sucesos dependentes e 

independentes.
• Calcular probabilidades condicionadas.
• Usar o teorema da probabilidade total e a regra de Bayes para resolver problemas 

reais.
• Calcular probabilidades asociadas a distribucións normais.
• Tipificar unha variable por unha distribución normal.
• Discutir cando unha distribución binomial se aproxima a unha normal e calcular a 

probabilidade  de  sucesos  nunha distribución  binomial  por  aproximación  a  unha 
normal.

• Calcular os estatísticos mostrais a partir de mostras.
• Realizar  estimacións  puntuais  para  a  media,  a  varianza  e  a  proporción  dunha 

poboación.
• Estimar  parámetros  de poboación mediante  intervalos  de confianza  partindo de 

mostras representativas da poboación. 
• Realizar contrastes de hipótese mediante o cálculo da rexión de aceptación para un 

nivel de significación coñecido.
• Erros tipo I e tipo II.
• Analizar  de  forma  crítica  informes  estatísticos  presentes  nos  medios  de 

comunicación  e  noutros  ámbitos,  detectando  posibles  erros  e  manipulacións  na 
presentación de determinados datos.

• Utilizar as cadeas de Markov para estudar a evolución de situacións dos mundos 
científicos,  económico  e  social,  asignándolles  probabilidades  aos  diferentes 
estados.

• Analizar e interpretar series cronolóxicas mediante o estudo das compoñentes que 
aparecen nelas.

• Aplicar  métodos numéricos para a resolución de ecuacións con unha incógnita, 
sistemas lineais e calcular integrais definidas.

• Interpolación polinómica de funcións.
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Concrecións metodolóxicas que require a materia:

Aspectos xerais  :  

As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista 

da  aprendizaxe  na  que  os  alumnos  aprenden  na  medida  en  que  poden  construír 

significados arredor dos contidos curriculares.

Buscaremos  unha  aprendizaxe  significativa que  implicará  que  o  alumno  atope 

relacións entre as aprendizaxes anteriores e os contidos que está a aprender e faga uso 

desa aprendizaxe diante de diferentes situacións, tanto da vida cotiá como de posteriores 

aprendizaxes.

Posto que  non todos os alumnos teñen os mesmos coñecementos previos sobre 

un determinado contido é fundamental facer unha diagnose inicial.

Os novos contidos que pretendemos introducir estarán suficientemente próximos ós 

seus coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades e serán organizados e 

expostos por parte do profesor/a de forma clara e sinxela e ampliados progresivamente. 

Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha dimensión 

positiva contrastándoos cos novos contidos.

Os alumnos teñen que percibir  unha dificultade accesible  e  ser  conscientes  da 

funcionalidade  dos  coñecementos  que  están  a  aprender  se  queremos  que  se  sintan 

motivados na súa aprendizaxe e que non caian no desinterese.

A aprendizaxe será  interactiva, fomentarase a participación de todos os alumnos 

nas actividades propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e 

das dúbidas que xurdan, a discusión de distintos procedementos válidos, etc. pois iso fará 

que  os  alumnos,  baixo  a  supervisión  do profesor/a,  vaian  construíndo  e  descubrindo, 

emitindo hipóteses, predicindo consecuencias e establecendo novas relacións.

Para afianzar o aprendido débenselle presentar actividades e estratexias que os 

forcen  a  aplica-las  novas  estruturas  adquiridas;  entre  estas  estarán  a  resolución  de 
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problemas, que se caracterizarán por representar situacións o máis próximas posible ás 

experiencias dos alumnos e por resultarlles accesibles, de xeito que poidan atopar sentido 

neles,  ben  porque  lles  sirvan  para  interpretar  a  realidade,  ben  porque  resulten 

instrumentos  esenciais  para  acceder  a  outros  coñecementos  matemáticos  ou  doutras 

materias.  Así  mesmo é  importante  a  proposta  de traballos  en  grupo  que  estimulen a 

curiosidade, a reflexión e o debate ata chegar a selecciona-la resposta máis axeitada á 

situación problemática.

Tras isto virá unha  fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe 

que atinxirá ó alumnado e ó profesor/a.

Para  favorece-la  comprensión  das  matemáticas  deberase  evitar  unha  excesiva 

abstracción  (coidarase  e  cultivarase  a  intuición  en  xeral  e  terase  en  conta  que  a 

experiencia e a manipulación de obxectos son necesarias para chegar a unha abstracción 

posterior), unha simple transmisión de contidos do profesor ó alumno e a realización de 

exercicios que supoñan soamente unha repetición de procesos ou que presenten metas 

inalcanzables para os alumnos.

Neste proceso debemos valora-los logros do alumno, non realizar descualificacións 

totais  a  un  traballo,  valora-lo  esforzo  e  o  interese,  eloxiar  a  constancia  na  busca  de 

solucións e a capacidade de reparar os erros...

Metodoloxía para 1º ESO e 2º ESO  :  

Como orientacións metodolóxicas común fíxanse para este ciclo as seguintes:

• Planificar  a  adquisición  de  coñecementos  como  un  pequeno  traballo  de 

investigación, favorecendo a creatividade

• Potenciar o razoamento fronte á formulación estritamente mecanicista.

• Aprender os conceptos, na medida do posible integrados nun contexto real, dun 

modo  flexible  e  en  diferentes  niveis  de  linguaxe  (material,  representativo, 

simbólico).

Estes aspectos compleméntanse mediante certos métodos como:
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• Aprendizaxe  de  conceptos,  mediante  análises  de  situacións,  tentando  illar  o 

concepto, o que se debe procurar que de lugar a investigacións elementais e o 

posterior uso do concepto adquirido en novas situacións.

• Uso  e  adecuación  dos  coñecementos  previos,  empíricos  nalgúns  casos,  dos 

alumnos.

• Utilización  da  maior  variedade  posible  de  materiais  de  traballo,  o  que  permite 

afrontar problemas desde os diferentes niveis intelectuais.

• Repetición  sistemática  de  exercicios  diversos  encamiñados  á  adquisición  de 

mecanismos variados.

• Integración  do  cálculo  mental  como  actividade  fixadora  de  conceptos  e 

mecanismos.

• Inicio do uso da calculadora científica, en situacións controladas polo profesor.

• Traballo  en  grupo,  confrontando  opinións,  procurando  estimular  a  participación 

activa  para  que  se  poidan  discutir  os  diferentes  puntos  de  vista  valorando  os 

propios descubrimentos.

  Metodoloxía para 3º ESO   e 4º ESO:  

Neste ciclo a metodoloxía debe adaptarse máis á situación e o grupo dos alumnos 

tendo en conta que hai alumnos con intereses moi variados e cuxa orientación futura pode 

ir  desde  as  Matemáticas  do  Bacharelato  Ciencias  e  Tecnoloxía  até  as  Matemáticas 

Aplicadas do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, e mesmo alumnado que 

non vaia a estudar máis Matemáticas. Con carácter xeral, tratarase de:

• Potenciar a aprendizaxe e a adquisición de destrezas básicas.

• Relacionar a área con outras áreas do currículo.

• Fomentar a adquisición de hábitos de traballo correctos e propios das matemáticas.

Estes aspectos téntanse conseguir co uso de certos métodos como:

• Aprendizaxe de conceptos dun modo intuitivo con acceso paulatino  a un certo rigor  

matemático.

• Consolidación  dos  coñecementos  previos  con  máxima  atención  á  adquisición 

290



IES de Brión                                                              Programación do Departamento de Matemáticas

definitiva de destrezas numéricas e operativas básicas.

• Utilización da maior variedade posible de materiais de traballo, con introdución das 

Tecnoloxías da Información e Comunicación, cun uso razoable das mesmas e como 

desenvolvemento da competencia dixital e tratamento da información.

• Repetición  sistemática  de  exercicios  diversos  encamiñados  á  adquisición  de 

automatismos variados.

• Uso  adecuado  dos  diferentes  tipos  de  linguaxe  matemática,  verbal,  gráfico, 

numérico, alxébrico.

• Traballo  en  grupo,  estimulando a participación activa  e   as  diferentes  opinións, 

buscando obter conclusións positivas da maioría delas, nos casos que sexa posible.

   Metodoloxía para   Bacharelato:  

Compre ter en conta que nos atopamos nunha etapa de Ensinanza non obrigatoria, a 

que acceden alumnos que en principio se supón pretenden seguir estudios universitarios 

ou  ciclos  profesionais  superiores.  Inda  que  xa  non  se  trata  de  aplicar  un  criterio  de 

ensinanza comprensiva,  que parta  do nivel  real  dos alumnos e que intenta permitir  o 

seguimento da clase a todos os que manifesten un mínimo interese (como é o caso na 

E.S.O. polo seu carácter de ensinanza obrigatoria), por outra banda, se se procedese con 

absoluto rigor con respecto ós coñecementos previos do alumnado, que neste nivel hai 

que supoñer e, xa que logo, partir deles, serían demasiado poucos os que poderían seguir 

a clase. En consecuencia parece inevitable un camiño intermedio entre estes extremos. 

Daquela  se  intentará  acadar  un  nivel  de  formalización  matemática 

imprescindible,especialmente en 2º,  reducindo cada tema ó mínimo esencial, pero non 

transformando a ensinanza nun repaso de materias de E.S.O. O enfoque será de todos 

xeitos preferentemente intuitivo e operativo, chegando ó formalismo lóxico, sempre que 

sexa posible, a partir da introdución intuitiva, en base a dificultades xurdidas en problemas 

paradigmáticos que corresponden precisamente ós saltos cualitativos conceptuais.

Trátase de desenvolver no alumno a confianza en si mesmo e na asequibilidade da 

Matemática,  e  sobre  todo,  o  seu  carácter  de  factor  de  expresión  e  interpretación  da 

realidade. Compre coidar tamén o tecido de interrelacións temáticas tanto explicitándoo a 

posteriori  como  dándolle  ós  alumnos  oportunidade  de  descubrilo  por  si  mesmos  nos 

exemplos concretos.  Isto reflectirase tamén na formulación de exercicios e problemas, 
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sexan a realizar durante a clase ou nas probas de avaliación. De maneira habitual, se lles 

presentará  aos  alumnos,  na  aula,  os  contidos  de  cada  sesión  polo  método  que  se 

considere máis axeitado, proporcionándolle ós alumnos apuntes, follas de exercicio, etc...  

de  consideralo  necesario.  Indicaráselles  ós  alumnos o  libro  de  texto  (en  papel  ou  en 

formato dixital) recomendado. Ademais o profesor poderá proporcionar material adicional  

de reforzo ou ampliación ó alumnado de consideralo oportuno.

Empregarase tamén calculadora. Tratarase sempre de que os alumnos e alumnas 

utilicen a calculadora sen que substitúa por completo ó calculo mental,  pero si  que se 

manexe como elemento imprescindible de axuda en cálculos e resolución de problemas 

máis complexos, nos que o cálculo non é a parte esencial. En definitiva, preténdese que o 

seu uso favoreza a dedicación de máis tempo a tarefas típicas da resolución de problemas 

como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións, a comunicación do proceso seguido 

e dos resultados obtidos, etc. Buscarase tamén a formulación de problemas que salienten 

as  interrelacións  entre  varios  bloques,  así  como  ámbitos  de  aplicación  práctica  dos 

conceptos.

Por o tanto, a metodoloxía a seguir será:

• Utilizar  situacións  próximas  ao  alumnado  que  posibiliten  a  identificación  e 

comprensión dos problemas e posteriores solucións.

• Resolución  de  problemas  en  situacións  e  contextos  distintos  aos  propostos 

previamente.

• Uso de materiais e procedementos de resolución variados.

• Uso  das  tecnoloxías  da  información  e  comunicación,  ferramentas  de  cálculo, 

simulación, contraste, aproximación e estimación ou calquera outra que favoreza o 

proceso de abstracción.

• Valorar distintos camiños de presentación e de resolución de problemas, así como 

as solucións estéticas e creativas.

• Fomentar o traballo en equipo promovendo a disertación e a análise rigorosa.

• Propoñer situacións diversas que posibiliten a investigación.
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Materiais e recursos didácticos:

Como mínimo, o alumnado debe ir provisto á clase co seguinte material: 

▪  O libro de texto ou, no seu defecto, os apuntamentos do profesor. 

▪  Un caderno onde copiará os apuntamentos e realizará os exercicios que se propoñan. 

▪  Un bolígrafo azul ou negro. 

▪  Unha calculadora científica, que se irá introducindo, pouco a pouco, no primeiro ciclo da 

ESO, e que será de uso regular en 4º de ESO e fundamentalmente en Bacharelato.

Durante  este  curso  académico  2019/2020,  os  libros  de  texto  establecidos  son  os 

seguintes:

CURSO TÍTULO AUTOR/A EDITORIAL ISBN

3º ESO

Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas 
académicas

Joaquín Hernández, 
Fernando Alcaide,...

SM 2015 978-84-675-7622-1

3º ESO

Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas 
aplicadas

Joaquín Hernández, 
Fernando Alcaide,....

SM 2015 978-84-675-7621-4

4º ESO

Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas 
académicas

Joaquín Hernández, 
Fernando Alcaide,...

SM 2016 978-84-675-8693-0

4º ESO

Matemáticas 
orientadas a las 

enseñanzas 
aplicadas

Joaquín Hernández, 
Fernando Alcaide,...

SM 2016
978-84-675-8692-

30

En 1º  e  2º  de ESO,  dado que o centro  esta  integrado no proxecto E-dixgal,  os 

materiais  que  se  usarán  serán  fundamentalmente  materiais  dixitais  de  distinta 

procedencia:  repositorio  E-dixgal,  materiais  producidos  polo  profesorado,  materiais 

procedentes de diferentes páxinas de internet de acceso libre,....podendo usarse tamén 

como material de apoio, libros en formato papel, que o propio centro ten en deposito.

En Bacharelato, non temos fixado un libro de referencia, polo tanto o profesorado 
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recomendará  aos  seus  alumnos/as  diferentes  materiais,  diferentes  libros  de  consulta, 

apuntamentos  do  propio  profesor/ra,  diferentes  páxinas  de  internet,  blogs  de 

matemáticas,... 

Outro material  que se utilizará con frecuencia nas clases de matemáticas será a 

prensa  escrita  e/ou  dixital.  Detectar  erros  e  analizar  conclusións  tendenciosas  nas 

sondaxes que frecuentemente se publican, pode ser de grande utilidade para desenvolver 

o espírito investigador e crítico do alumnado. Así mesmo, das distintas publicación poden 

extraerse multitude de exemplos para poñer en práctica os coñecementos adquiridos nas 

clases  de  matemáticas,  comprobando  así,  o  grao  de  cumprimento  das  competencias 

adquiridas polo alumnado. Aínda que se usará ao longo de todo o curso, farase de forma 

especial na parte relativa a Funcións e Estatística para a interpretación de gráficas de 

funcións, gráficos estatísticas e táboas de datos. 

Como todas as aulas do noso centro están equipadas, ben con encerados dixitais, 

ou ben con ordenador portátil e cañón,  proxectaremos  vídeos, de uso libre na WEB, de 

contido  matemático  adecuados  a  idade  do  alumnado  (Universo  Matemático,  Más  Por 

Menos, etc), páxinas web de contido matemático (blogs de teoría, exercicios resoltos por 

curso, páxinas de curiosidades matemáticas, libros de texto en formato dixital, libros de 

lectura,  biografías  dos  grandes  matemáticos  da  historia,…)  Ademais,  cando  sexa 

necesario  usaremos  diferentes  programas  e  aplicacións  de  matemáticas:  Geogebra, 

Derive, Wiris, Symbolab,...

294



IES de Brión                                                              Programación do Departamento de Matemáticas

AVALIACIÓN. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Se se deseñan de forma apropiada, case todos os instrumentos de avaliación que se 

utilizan habitualmente son adecuados. O problema está en utilizalos ben e ser conscientes 

de para que son útiles, xa que non todos serven para todo. Cada tipo de proba e cada 

instrumento de avaliación avalía algún tipo de coñecemento, de capacidades, de contidos 

ou competencias. Non se pode pretender avaliar todo a través dun mesmo tipo de proba, 

de pregunta, etc.

Tense que ter claro que se está avaliando (estándar, contido, competencia, etc.) e 

como se vai a valorar (rúbrica de avaliación).

Os instrumentos de avaliación máis aconsellables, entre outros son:

A observación sistemática

É  un  procedemento  esencial  de  avaliación.  Xa  que  moitas  das  competencias, 

avalíanse  principalmente  a  través  deste  método,  ao  proporcionarnos  información  dos 

procesos  que  seguen  os  nosos  alumnos  durante  a  súa  aprendizaxe.  Ademais  é  un 

instrumento que non ten as interferencias de saber que se está sendo avaliado.

A observación de tarefas complexas, como as de resolución de problemas permite 

detectar  con  certa  precisión  cales  son  as  dificultades  que  atopan  os  alumnos  de 

comprensión  do  enunciado,  dificultades  nas  representacións  gráficas,  en  destrezas 

específicas, etc. Así mesmo, permite valorar en que medida se utilízan adecuadamente os 

conceptos involucrados na situación que os alumnos teñen exposta.

A  observación  podese  realizar  en  diferentes  situacións:  traballo  individual,  en 

pequenos grupos, debates en gran grupo, actividades fora da aula, etc.

Revisión dos traballos dos alumnos

A actividade  dos alumnos normalmente ten como resultado un caderno no que se 

van realizando os  exercicios e problemas propostos. A revisión destes cadernos de clase 

ten importancia por diversos    motivos. Primeiro,  porque proporciona indicacións claras 

sobre até onde foi capaz de facer cada alumno, onde atopou maiores dificultades, cales 

son  os  seus  métodos  e  hábitos  de  traballo.  Tamén   porque  a  través  deles  poden 

determinarse  ideas  e  conceptos  mal  elaborados,  falta  de  destreza  nas  técnicas  e 

algoritmos  específicos,  etc.  O  caderno  debe  ser,  ademais,  un  instrumento  útil  para  o 
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alumno e, para que efectivamente o sexa, o profesor debe dar, polo menos ao principio da 

etapa, certas pautas sobre a súa organización, presentación, etc.

A observación do caderno de clase proporciona datos, entre outros, sobre o nivel de 

expresión escrita e gráfica do alumno e sobre os seus hábitos de traballo: sistemático e 

perseverante  no  desenvolvemento  e  revisión  das  tarefas,  claro  na  presentación  de 

resultados, esquemas, gráficos e resumos.

Probas específicas de avaliación

Tamén durante  a aprendizaxe pode ser  conveniente  a  realización  de actividades 

deseñadas para a avaliación ou ben a utilización, coa idea de ser avaliadas, de

actividades normais de ensino e aprendizaxe.

Estas probas poden facerse ao finalizar unha unidade concreta, para observar os 

avances efectuados  respecto ao mesmo, ou noutro momento calquera se se pretende 

seguir a evolución de capacidades    máis xerais. Loxicamente, a súa frecuencia será 

maior canto más  baixo  sexa o curso de E.S.O,  

En  todo  caso,  a  avaliación  a  través  de  probas  específicas  non  supón 

necesariamente, o concepto tradicional de exame, con todas as connotacións que leva 

consigo. Algunhas das probas específicas máis frecuentes se comentan a continuación: 

Probas escritas:

Os exercicios de aplicación

Esixen utilizar  unha técnica  específica,  coñecida,  dentro  dun contexto,  sexa este 

matemático ou non.

Os exercicios sobre rutinas algorítmicas

Sen  ningún  contexto,  adoitan  ser  bastante  específicos  para  avaliar  a  destreza 

adquirida en determinadas técnicas de cálculo.

Os problemas

Fronte a eles, o alumno debe mostrar a súa comprensión dos conceptos que entran 

en xogo, a súa  capacidade para seleccionar unhas estratexias ou outras, para integrar 

coñecementos facendo uso de feitos, conceptos ou principios cuxa relación co problema 
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enunciado non sexa evidente, empregando técnicas de cálculo diversas.

A aprendizaxe de conceptos

Estas actividades permiten avaliar tanto a claridade de ideas respecto dos conceptos 

como a expresión escrita e a capacidade de síntese do alumno.

As probas obxectivas

A conveniencia destas probas en Matemáticas e en particular as probas de resposta 

múltiple  teñen  moitas  limitacións  e  deben  ser  utilizadas  con  coidado.  Se  están  ben 

elaboradas,  permiten  aflorar  a   capacidade  de  concentración  dun  alumno,  a  súa 

seguridade e confianza en si mesmo e nos seus coñecementos.

AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN.

No conxunto do proceso de avaliación diferenciamos tres fases, cada unha deles 

coas  súas  características  específicas:  a  avaliación  inicial,  a  avaliación  formativa  ou 

procesual e a avaliación sumativa ou final. 

Avaliación inicial  :  

É aquela que se leva a cabo ao comezo do curso para rexistrar e para diagnosticar as 

habilidades, actitudes, dificultades e coñecementos previos dos alumnos e das alumnas 

respecto aos novos contidos que se van tratar e para apreciar e para valorar as diferenzas 

que existan dentro do grupo, atendendo así a diversidade.

Os medios que se utilizaran para levala a cabo serán:

• Probas escritas relacionadas cos estándares de aprendizaxe de cada  unidade 

didáctica  do  curso  pasado  que  teñan  un  grado  de  consecución  de  un  100%. 

(Contidos mínimos) .

• Observación do traballo do alumnado durante as primeiras semanas do curso

• Tamén  para  completar  esta  avaliación  inicial  consultaremos  a  documentación 

existente  no  centro  sobre  os  alumnos/as,  os  informes  do  profesorado  e  os 

resultados das avaliacións do curso pasado.

Todos estes datos serán recollidos na ficha de cada alumno/a e así o profesorado terá 
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unha información de referencia para ver os logros e avances do alumnado ao longo do 

curso. Os resultados da proba tamén servirán para que o profesorado concrete mellor o 

nivel de aprendizaxe coa que debemos comezar cada unidade didáctica e introducir as 

modificacións necesarias na programación para axustar a aprendizaxe ás necesidades 

reais do alumnado. 

Se fose  necesario,  faranse  reaxustes  das  actividades  e  do material  didáctico  para 

alumnos concretos mediante reforzos individuais ou ben Adaptacións Curriculares .

A realización desta avaliación inicial será ea inicios do mes de outubro, en data que 

concretará a CCP

    Avaliación formativa ou procesual  :  

Aplícase durante o proceso de aprendizaxe, sendo a técnica mais apropiada para este 

tipo de avaliación a  observación sistematica,  que se pode levar a cabo por diversos 

medios como a simple recompilación de anotacións na ficha do alumno. Nesta fase cobran 

especial importancia as actividades diarias realizadas na aula, ben sexan orais ou escritas, 

individuais  ou de grupo,  xa que permiten a análise e a valoración  das producións do 

alumnado. Poderanse ter en conta os seguintes aspectos: 

• Preguntas do profesor ao alumno ou alumna, e "saídas ao encerado". 

• Atención e actitude na clase. 

• Interese das preguntas ao profesor. 

• Participación nas discusións ou debates. 

• Realización de tarefas propostas e boletíns.

• Apartacións persoais ao desenvolvemento da unidade.  

• Traballos. (individuais ou en grupo). 

• Estado do caderno de clase. 

• Probas escritas. 

  Avaliación sumativa   ou final:  

Mediante esta avaliación comprobase o grao de consecución dos obxectivos fixados 

para o período de tempo do que se trate (etapa, ciclo, unidade didáctica) en función das 

aprendizaxes  realizadas  e  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  establecidos.  A 

avaliación sumativa permitira detectar os avances, as dificultades e os erros conceptuais 
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do alumnado antes de abordar a seguinte secuencia de aprendizaxe, así como constatar a 

validez  da  programación.  Nesta  fase  realizarase  unha    proba  escrita    de  contidos  e   

competencias de cada unidade didáctica, ou bloque de unidades didácticas relacionadas,  

de final dun trimestre e de final do curso.

Estes datos, proporcionados pola avaliación sumativa, non serán os únicos que se 

teñan en conta, senón que haberá que analizalos en relación cos obtidos na avaliación 

formativa. Para avaliar a aprendizaxe dos alumnos debese seguir un modelo de avaliación 

continua que inclúa as fases expostas anteriormente. Por ultimo, compre sinalar que non 

consideramos a avaliación como un proceso pechado, senón que debe permitir a aparición 

e a valoración de resultados non previstos inicialmente.

Concreción dos instrumentos e procedementos de avaliación.

A concreción dos instrumentos e procedementos de avaliación para cada estándar está 

contemplada  nas  táboas  correspondentes  ás  concrecións  para  cada  estándar  de 

aprendizaxe avaliable.

• Táboa                                                                                                              Páxina  

•

• Táboa de 1º de ESO................................................................................48

• Táboa de 2º de ESO................................................................................75

• Táboa de 3º de ESO-Ensinanzas Académicas........................................98

• Táboa de 3º de ESO-Ensinanzas Aplicadas..........................................121

• Táboa de 4º de ESO-Ensinanzas Académicas......................................144

• Táboa de 4º de ESO-Ensinanzas Aplicadas..........................................167

• Táboa de 1º Bacharelato Matemáticas I................................................193

• Táboa de 1º Bacharelato Matemáticas Aplic á CCSS I..........................221

• Táboa de 2º Bacharelato Matemáticas II................................................248

• Táboa de 2º Bacharelato Matemáticas Aplic ás CCSS II........................272

• Táboa de 2º Bacharelato Metodos Estatísticos e Numéricos.................287

  Criterios de cualificación   :  

Posto que o proceso de aprendizaxe é dinámico,  as actividades de avaliación non 
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deben limitarse a probas escritas realizadas nos distintos trimestres. 

Alumnado de ESO

A   nota da avaliación     do alumno/a será o resultado da suma   de    :  

• 80% da  media   ponderada   das  notas   da  probas  escritas  de  cada  avaliación 

valorados sobre 10 puntos e sempre que a nota deses exames non sexa inferior 

o 3 (sobre 10).

• 20% baseado na  observación sistematica  e revisión  dos traballos  do  alumnado 

(participación nas clases, respostas ou exercicios feitos no encerado polo alumno/a, 

nos traballos realizados na casa e nos traballos individuais e en grupo, revisión do 

caderno....)  Ademais,  terase tamén en conta  a actitude mantida na aula polo 

alumnado

Alumnado de Bacharelato:

A   nota da avaliación     do alumno/a será o resultado da suma   de    :  

• 90% da  media   ponderada   das  notas   da  probas  escritas  de  cada  avaliación 

valorados sobre 10 puntos e sempre que a nota deses exames non sexa inferior 

o 3 (sobre 10).

• 10% baseado na  observación sistematica  e revisión  dos traballos  do  alumnado 

(participación nas clases, respostas ou exercicios feitos no encerado polo alumno/a, 

nos  traballos realizados  na  casa e  nos  traballos  individuais  e  en  grupo,    a   

voluntariedade e a actitude)

Alumnado de Bacharelato da materia de Métodos Estatísticos e Numéricos

A   nota da avaliación     do alumno/a será o resultado da suma   de    :  

• 70% da  media  ponderada  das  notas das  probas  escritas  de  cada  avaliación 

valorados sobre 10 puntos e sempre que a nota deses exames non sexa inferior 

o 3 (sobre 10).

• 30% baseado na observación sistematica e revisión dos traballos do alumnado 
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(participación nas clases, respostas ou exercicios feitos no encerado polo alumno/a, 

nos  traballos  realizados  na  casa  e  nos  traballos  individuais  e  en  grupo, a 

voluntariedade e a actitude)

Probas escritas.   Criterios xerais de corrección.  

Cada avaliación terá un mínimo de dúas probas escritas (mais frecuentes en 1º de 

ESO para que o alumnado se adapte mellor ao cambio de etapa) con data anunciada 

previamente.  En  cada  unha  incluiranse  exercicios,  problemas  e  cuestións  de carácter 

teórico da unidade ou bloque de unidades tratadas, sempre que sexan do mesmo bloque 

de contidos podendo ter máis peso os segundos exames (segundo o criterio do profesor).  

En todos os exames figurará a puntuación de cada pregunta ou exercicio e no seu 

defecto valorarase a cada unha por igual.

Despois de ditas probas, o profesor mostrará as correccións nun tempo prudente 

desde a súa realización. 

As  actividades  de  avaliación  serán  similares  ás  que  se  realizaron  durante  a 

aprendizaxe.

Aquel alumno/a que non acuda a unha destas probas escritas terá dereito a facela 

noutro  momento  desa  avaliación  sempre  e  cando  presente  ao  profesor  da  materia  a 

xustificación oportuna desa falta (de carácter xurídico, médico). Mentres iso non ocorra 

non se realizará dito exame e a nota do mesmo será un cero.

En  canto  a  corrección  concreta  de  cada  unha  das  preguntas,  valoraranse 

fundamentalmente os coñecementos prácticos: 

• Aínda que a resposta a unha pregunta non sexa a correcta, outorgaráselle unha 

valoración parcial en consideración co grao de consecución correcto acadado, se é 

que procede. 

• Se  nalgunha  resposta  se  detecta  un  erro  grave  de  base,  impropio  do  nivel 

correspondente, a valoración da resposta pode ser nula. 

• No desenvolvemento das respostas, teranse en conta os seguintes aspectos: 

◦ A coherencia ordenada e razoada da exposición de resposta. 

◦ A claridade da exposición. 

◦ A utilización dunha adecuada terminoloxía e notación matemática. 
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◦ A facilidade e precisión na realización do cálculo. 

• Se no desenvolvemento dunha resposta, por un erro nos cálculos, o alumno ou 

alumna obtén unha solución absurda, valorarase positivamente que faga constar o 

absurdo de tal resultado. 

• A ausencia de explicación na solución dun problema repercute negativamente na 

súa valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución numérica 

dun problema ou cuestión sen ningún razoamento que xustifique a obtención do 

resultado. 

• Cando  sexa  posible,  é  recomendable  ilustrar  a  resolución  de  problemas  con 

representacións gráficas, posto que se valorará a corrección e detalle das mesmas, 

o emprego de unidades e o mantemento aproximado das proporcións.

• Nos exames esíxese limpeza e claridade.

Recuperacións  :  

Cando un alumno/a non supere os obxectivos formulados nunha avaliación (non 

sendo a última) farase unha recuperación nos quince primeiros días hábiles (sen contar 

vacacións) da avaliación seguinte.  Nas probas de recuperación, dado o seu carácter 

extraordinario,  a  nota  do exame será  a  única  que  se  ten  en conta  para  decidir  o 

aprobado de dita avaliación.

A nota final que se terá nunha avaliación recuperada (que na recuperación obtivo 

unha nota mínima de 5) será un 5 ou a media aritmética entre a nota obtida cando a 

suspendeu e cando a recuperou se ésta é maior que 5.

Exemplo1: 1ª aval: 4 e na recup.da 1ª aval: 8 entón terá como nota final en dita

                   avaliación :

Exemplo2: 1ª aval: 3 e na recup.da 1ª aval: 5 entón como                           terá como nota  

                   final en dita avaliación un 5.

Ademais  ofertarase  unha  última  recuperación  final  en  xuño  para  aqueles 

alumnos/as  que  aínda  teñan  algunha  avaliación  parcial  suspensa  para  recuperala 

sempre e cando non teñan as 3 avaliacións suspensas.  Esta proba estará composta 

por  unha  parte  proporcional  de  actividades  correspondente  a  cada  unha  das  tres 

avaliacións. Servirá como exame de recuperación para aqueles alumnos que teñan 
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suspensa a terceira avaliación, e como unha proba de recuperación a maiores para 

aquel alumnado que siga tendo pendentes a 1ª ou 2ª avaliación. Cada unha das partes 

da proba calificarase por separado cunha puntuación de 1–10

Avaliación ordinaria de xuño  :   

A nota que aparecerá no boletín da 3ª avaliación será  a nota final  de Matemáticas 

para ese curso e obterase da media das notas dos tres trimestres sempre que cada 

un deles teña unha nota superior ou igual a 5 (ou teñan un maximo dunha avaliación 

suspensa  cun  4)  ,  despois  de  realizar  as  recuperacións  pertinentes  da  1ª  e  2ª 

avaliación e a recuperación final, se esta fose necesaria. 

Criterios particularidades para 1º de ESO

• Unha  proba  por  cada  tema impartido.  Poderanse  agrupar  dous  temas  distintos 

nunha mesma proba no caso de temas pouco extensos e/ou de dificultade inferior á 

media  do  curso.  Por  exemplo,  en  1º  de  ESO  os  temas  de  porcentaxes  e 

magnitudes. Poderanse realizar dúas probas para un mesmo tema para facilitar a 

súa correcta avaliación.  Por  exemplo,  nos temas do bloque de Álxebra,  poderá 

facerse un exame de ecuacións e outro de problemas.

• Para calcular a cualificación das probas escritas de cada avaliación farase a media 

de todas as probas realizadas (entre catro e seis). 

• Poderase facer recuperacións puntuais de temas concretos nos que os resultados 

iniciais non fosen satisfactorios.

• A nota  final  do  curso,  farase  a  media  das  notas  acadadas  en  cada  unha  das 

avaliacións 
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Organización  das  actividades  de  recuperación  e  avaliación  de 

pendentes.     

 Na segunda quincena do mes de outubro, o departamento, a través do profesorado 

que imparta a materia de Matemáticas en cada curso, fará  entrega ao alumnado coa 

materia pendente do curso anterior, dun escrito no que se lle informará dunha forma 

exhaustiva e clara sobre o procedemento para superar as materias pendentes . Dita 

información  conterá  a  información  relativa  ao  sistema  de  recuperación,  a  relación  de 

temas do programa cos seus contidos divididos en dúas partes así como as datas nas que 

se realizarán as probas escritas.

 O  alumnado de  ESO que  tivese a  materia  de  matemáticas  dun  curso  anterior 

suspensa poderá recuperar o longo do presente curso mediante o correspondente Plan de 

Traballo Individual, e que se axustará aos seguintes termos:

1.- Tendo en conta a estrutura cíclica da etapa e que os contidos do curso actual son 

practicamente os mesmos que os do precedente, aínda que naturalmente ampliados, o 

profesor/a da materia levará a cabo un seguimento do alumnado ao longo de todo o curso 

para comprobar  se este supera os estándares de aprendizaxe do curso anterior.  Este 

seguimento  poderase concretar,  segundo o  profesor  estime  conveniente,  mediante  as 

seguintes actividades a realizar polo alumnado:

• Actividades de repaso e reforzo (habitualmente en forma de boletíns de exercicios) 

que puntualmente serán presentadas durante o curso nos prazos que o profesor/a 

determine. Estás  actividades  serán  corrixidas,  cualificadass  (puntuación  0  –  10 

puntos) e devoltas ao alumnado no prazo máis breve posible para que podan ser  

utilizadss polos estudantes para a preparación da proba escrita. 

• Probas escritas  que o profesor/a  considere que debe realizar  o  alumnado para 

avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe. O procedemento 

xeral consistirá na realización de dúas probas parciais, cada unha delas valorada 

sobre 10 puntos, que se realizarán aproximadamente a principio de febreiro e de 

abril. Os contidos de cada proba abarcarán aproximadamente o 50% da materia 

impartida o curso anterior.
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• A superación dos estándares de aprendizaxe da materia  de matemáticas que o 

alumno cursa actualmente (non da materia pendente do curso anterior), sobre todo 

no primeiro e no segundo trimestre, será tamén un factor que se terá en conta no 

seguimento da materia pendente do curso anterior.

2.-  A cualificación da avaliación ordinaria  será a media das cualificacións obtidas 

(80% probas + 20% boletíns de exercicios )  nas dúas partes nas que está dividida a  

materia.  Para  considerar  que  a  materia  foi  aprobada  deberán cumprirse  as  seguintes 

condicións:

• A cualificación  (proba+exercicios)  en  cada  unha  das  dúas  avaliacións  sexa 

maior ou igual que catro e a nota de cada unha das dúas probas escritas maior 

ou igual a tres.

• A media aritmética das dúas cualificacións sexa como mínimo de cinco puntos.

3.- O alumnado que non acade o aprobado por non cumprir o punto anterior, terá 

dereito  a  realizar  unha  proba  final  valorada  sobre  10  puntos  no  mes  de  maio.  Para 

conseguir aprobar a materia pendente deberá obter unha cualificación igual ou superior a 

5 puntos.

4.- Antes da avaliación final de xuño, o departamento reunirase para decidir sobre o 

alumnado que non logrou superar a materia pendente (mediante o procedemento xeral), 

Poderase considerar que este alumnado ten aprobada a materia pendente si  entregou 

todos  os  traballos  propostos  para  a  recuperación  da  materia  pendente  e  superou  os 

estándares de aprendizaxe da materia de matemáticas do curso superior  ao da materia 

pendente.

5.-O alumnado de ESO que tivese a materia  de Matemáticas  dun curso anterior 

suspensa poderá tamén recuperar na convocatoria extraordinaria de setembro de maneira 

similar  a  aquel  que  a  suspendeu  durante  o  curso.  Para  conseguir  aprobar  a  materia 

pendente deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 

Os  alumnado  que  curse  2º  de  Bacharelato e  teña  suspensa  a  materia  de 

Matemáticas de 1º de Bacharelato (en calquera das súas modalidades) seguirá un Plan de 
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Traballo Individual similar ao proposto para o alumnado da ESO e que se axustará aos 

seguintes termos:

1. O profesor/a da materia levará a cabo un seguimento do alumnado ao longo de 

todo o curso para comprobar  se este supera os estándares de aprendizaxe do 

curso  anterior.  Este  seguimento  poderase  concretar  mediante  as  seguintes 

actividades a realizar polo alumnado:

• Actividades  de  repaso  e  reforzo  (habitualmente  en  forma de  boletíns  de 

exercicios) que  serán  presentadas  durante  o  curso  nos  prazos  que  o 

profesor/a determine

• Dous exames parciales, un a finais de xaneiro e outro a finais de abril. Estes 

exames parciais serán convocados con suficiente antelación polo xefe do 

departamento, establecendo ademais os estándares de aprendizaxe que se 

avaliarán en cada un deles.

2. A cualificación da avaliación ordinaria será a media das cualificacións obtidas nas 

dúas partes nas que está dividida a materia. A cualificación de cada parte obterase 

sumando 80% da proba escrita + 20% da puntuación  acadada nos boletíns de 

Exercicios. Para considerar que a materia foi aprobada a media aritmética das dúas 

cualificacións debera ser como mínimo de cinco puntos e a nota de cada unha das 

dúas probas escritas maior ou igual a catro.

3. O alumnado que non acade o aprobado por  non cumprir  o  punto anterior,  terá 

dereito a realizar unha proba final valorada sobre 10 puntos no mes de maio. Para 

conseguir  aprobar  a  materia  pendente  deberá  obter  unha cualificación  igual  ou 

superior a 5 puntos.

4. Antes da avaliación final, o departamento reunirase para decidir sobre o alumnado 

que non logrou superar a materia pendente (mediante o procedemento xeral), pero 

entregou todos os traballos propostos para a recuperación da materia pendente e 

superou  os  estándares  de  aprendizaxe  da  materia  de  matemáticas  do  curso 

superior  ao da materia pendente. En estas condicións poderase considerar que o 

alumnado ten aprobada a materia pendente.
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5. O alumnado que tivese a materia  de Matemáticas dun curso anterior  suspensa 

poderá tamén recuperar na convocatoria extraordinaria de setembro de maneira 

similar a aquel que a suspendeu durante o curso. Para conseguir aprobar a materia  

pendente deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

Condicións para o cambio de modalidade o pasar de 1º a 2º de Bacharelato:

No caso do departamento de matematicas nos pode afectar nas seguintes materias:

• Cambio  de  itinerario  (dentro  da  modalidade  de  Humanidades  e  CCSS)  de 

Humanidades a CCSS.

• O  alumnado  cursará  obrigatoriamente  a  materia  de  Matematicas 

Aplicadas ás CCSS I correspondente o bloque de materias troncais (esta 

materia tratarase de forma análoga ás pendentes)

• Cambio de modalidade de Humanidades e CCSS a Ciencias.

• Si  o  alumno/a  procede  do  itinerario  de  Humanidades  cursará 

obrigatoriamente a materia de Matematicas I correspondente o bloque de 

materias troncais (esta materia tratarase de forma análoga ás pendentes)

• Si o alumno/a procede do itinerario de CCSS, e ten suspensa a materia 

de  Mat  Aplic  ás  CCSS  I,  cursará  obrigatoriamente  a  materia  de 

Matematicas  I  correspondente  o  bloque  de  materias  troncais  (esta 

materia tratarase de forma análoga ás pendentes).

• En caso de ter aprobada a materia de Mat Aplic ás CCSS I, o plan de 

traballo  individualizado,  centraráse  fundamentalmente  nos  contidos  e 

estándares de aprendizaxe da materia de Matemáticas I non presentes 

en  Mat  Aplic  ás  CCSS I  .  Os  Instrumentos  de avaliación  decidiranse 

nunha reunión de departamento ó inicio do curso, e poderan ser probas 

escritas ou cadernos de exercicios
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• Cambio de modalidade de Ciencias a Humanidades e CCSS (itinerario de CCSS).

• Si  o  alumno/a  ten  suspensa  a  materia  de  Matematicas  I,  cursará 

obrigatoriamente a materia de Mat.  Aplic ás CCSS I correspondente o 

bloque de materias troncais. 

• En caso de ter aprobada a materia de Matemáticas I, o plan de traballo 

individualizado, centraráse fundamentalmente nos contidos e estándares 

de aprendizaxe da materia de Mat. Aplic ás CCSS I non presentes en 

Matemáticas I . Os Instrumentos de avaliación decidiranse nunha reunión 

de departamento  ó  inicio  do  curso,  e  poderan  ser  probas  escritas  ou 

cadernos de exercicios

A lexislación que fundamenta os cambios de modalidade é a seguinte:

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, 

no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 

da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros  docentes  da 

Comunidade Autónoma de Galicia.

Art. 24.2.

Ao finalizar o segundo curso de bacharelato, o  alumnado deberá ter cursadas e 

superadas todas as materias xerais do bloque de materias troncais de cada un dos 

cursos  da  modalidade  (ou  itinerario  na  modalidade  de  Humanidades  e  Ciencias 

Sociais) pola cal remata; catro materias de opción do bloque de materias troncais, das 

cales polo menos tres deben ser da modalidade pola cal remata e dúas serán de segundo 

curso; a materia de Educación Física; a materia de libre configuración de Lingua Galega e 

Literatura e un mínimo de catro do bloque de materias específicas, das cales dúas serán 

de primeiro e dúas de segundo.

Art 24.4 g)

Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo 

curso  non  poida  asistir  ás  clases  das  materias  de  primeiro  que  deba  cursar  como 
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consecuencia do cambio de modalidade, estas materias trataranse de forma análoga ás 

pendentes, e os departamentos didácticos que as imparten proporán ao alumnado un plan 

de traballo con expresión dos contidos mínimos esixibles e das actividades recomendadas 

e programarán probas parciais para verificar a superación desas materias.

Art. 25

1. O alumnado poderá cursar en segundo materias condicionadas á superación das 

correspondentes materias do primeiro curso non cursadas en primeiro. Neste caso o 

alumnado, deberá acreditar os coñecementos da correspondente materia do 1º curso.

Esta acreditación poderase realizar:

a) Cursando e superando a correspondente materia de primeiro.

b)  O  alumnado  poderá  matricularse  da  materia  de  segundo  curso  sen  cursar  a 

corres-pondente  materia  de  primeiro  curso  sempre  que  o  profesorado  que  a  imparta 

considere que o alumno ou a alumna reúne as condicións necesarias para poder seguir 

con aproveitamento a materia de segundo.

En calquera caso, a decisión de que o alumnado reúne as condicións para poder 

seguir  con  aproveitamento  a  materia  de  segundo  curso,  deberá  adoptarse  segundo 

criterios obxectivos e avaliables, de maneira que sexa posible acreditar tal  condición.O 

departamento didáctico correspondente poderá realizar unha proba.

A  data  límite  para  a  realización  desta  acreditación  será  antes  do  inicio  das 

actividades lectivas. Desta circunstancia deixarase constancia mediante unha dilixencia no 

historial académico, no expediente académico e, de ser o caso, por medio de observación 

no informe persoal por traslado.

Esta materia de primeiro curso non computará en ningún caso como materia 

exixible para reunir as condicións necesarias para poder presentarse á avaliación 

final da etapa.

2. No caso de cursar simultaneamente as materias de primeiro e de segundo,  a 

mate-ria de primeiro non será computable para os efectos de modificar as condicións en 

que o alumno promocionou ao segundo curso.

Cando, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non 

poida asistir á clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma análoga ás 

pendentes e o departamento didáctico que a imparte proporalle un plan de traballo con 

expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades recomendadas, e programará 

probas parciais para verificar a superación desa materia.
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Atención a diversidade. Medidas ordinarias e extraordinarias. 

A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao 

desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de apoio, reforzo e 

recuperación que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. Estas decisións 

iniciais non serán inamovibles ao longo do curso, senón que, cando o progreso dunha 

alumna ou alumno na materia de matemáticas non sexa o adecuado e tan pronto como se 

detecten  as  dificultades  determinaranse  as  medidas  de  atención  á  diversidade  que 

procedan.  Estas  medidas  poderán  tomarse  en  calquera  momento  do  curso  e  estarán 

dirixidas  a  favorecer  a  adquisición  das  aprendizaxes  imprescindibles  para  continuar  o 

proceso educativo. 

 A organización do I.E.S. De Brión, no exercicio da súa autonomía, ten reguladas as 

medidas  de  atención  á  diversidade  que  contempla  a  Consellería  de  Educación  e 

Ordenación Universitaria, de maneira que, no presente curso académico o centro disporá 

na  materia  de  matemáticas  de  reforzos  educativos  en  2º  de  E.S.O.  e  do  apoio  da 

profesora  de  Pedagoxía  Terapéutica  naqueles  grupos  que  o  requiran.  Así  mesmo,  o 

alumnado de 3º ESO pode elixir, á hora de cursar a materia de Matemáticas entre a opción 

de Matemáticas Academicas e a de Matemáticas Aplicadas.

As  medidas  de  atención  á  diversidade  estarán  orientadas  a  responder  ás 

necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias claves 

e dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria e non poderán, en ningún caso, 

supoñer  unha  discriminación  que  lles  impida  alcanzar  os  devanditos  obxectivos  e  a 

titulación  correspondente.  Poderanse  establecer  dos  tipos  de  medidas  de  atención  á 

diversidade:

Medidas ordinarias

 A necesaria atención á diversidade contémplase dende dous puntos de vista. Por 

unha parte, ofreceranse unha gran variedade de contextos non matemáticos que poden 

servir de motivación, referencia e punto de partida a distintos alumnos e alumnas, ben polo 

seu diferente interese, ben pola distinta familiarización que teñan co contexto. Por outra 

parte,  tamén  se  atenderá  á  diversidade  na  formulación  das  actividades.  Por  iso,  na 

actividade da aula haberá que propor actividades básicas de reforzo e actividades de 

ampliación e afondamento para aqueles alumnos e alumnas que o demanden. 
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Para o alumnado da ESO con carencias nas ferramentas instrumentais básicas 

(alumnado repetidor da materia, alumnado coa materia pendente que tivo promoción sen 

superala ou alumnado que non supere con éxito algunha das avaliacións) realizarase un 

apoio  máis  individualizado  tanto  na  aula  como  nas  horas  de  Reforzo  Educativo.  O 

obxectivo fundamental das horas de Reforzo Educativo é traballar cun grupo reducido de 

alumnado e prestar atención a rutinas básicas de cálculo numérico, álxebra e xeometría,  

que lles permitan incorporarse posteriormente ao seu grupo de referencia cunha maior 

garantía  de acadar  os obxectivos  da Secundaria.  A planificación das actividades de 

reforzo en segundo curso da ESO farase de forma coordinada entre o/a profesor/a de 

Reforzo e o/a profesor/a do grupo no que se integran os alumnos, despois de analizar as 

necesidades educativas de cada un deles. Como medidas para este tipo de alumnado 

poderíase considerar:

▪ Adaptación de tempos e/ou instrumentos de avaliación. 

▪ Espazos diferenciados.

▪ Materiais e recursos diferenciados.

▪ Actividades de menor dificultade, adaptados ao seu nivel e que lles resulten 

de interese.

Medidas extraordinarias

No caso de    alumnado con graves dificultades de aprendizaxe e con desfase   

curricular  significativo,  previa  avaliación  psicopedagóxica  e  co  asesoramento  do 

Departamento de Orientación, adoptaranse medidas de  Adaptación Curricular. Trátase 

dunha medida extraordinaria dirixida a aqueles alumnos/as que precisan modificacións 

nos elementos do currículo:

• Eliminación de contidos e criterios de avaliación da etapa educativa na que está 

escolarizado

• Introdución  de  contidos,  estándares  e  criterios  de  avaliación  fundamentais  de 

etapas educativas anteriores.

• Introdución de estándares, contidos e criterios de avaliación específicos.

• Modificación por  reaxuste e/ou prioridade de estándares,  contidos e criterios de 
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avaliación  de  etapas  educativas  anteriores  ou  da  etapa/curso  no  que  está 

escolarizado.

Para o   alumnado de altas capacidades:  

• Actividades de afondamento e maior dificultade, adaptados ao seu nivel e que lles 

resulten de interese.

• Actividades  de  traballo  en  grupos  heteroxéneos  que  permita  a  integración  do 

alumno  con  superdotación  e  un  contacto  con  outros  alumnos  de  diferentes 

capacidades.

• Adaptacións curriculares onde se engadan máis contidos ao currículo, modificando 

se fose necesario a metodoloxía.

.

No caso de    alumnado procedente  de sistemas educativos estranxeiros     que 

estea en idade de escolarización obrigatoria realizarase tendo como referente a súa idade 

e  competencia  curricular  e  determinarase  mediante  probas  de  avaliación  similares  ás 

utilizadas  para  a  avaliación  inicial  do  alumnado  de  referencia  e  en  colaboración  co 

Departamento de Orientación.

Para  facilitar  a  adaptación  deste  alumnado  faranse  programas  específicos  de 

aprendizaxe

Nestes supostos a coordinación do profesorado titular da materia e o profesor/a de 

pedagoxía  terapéutica  é  fundamental,  polo  que se  acordarán reunións  semanais  para 

supervisar o traballo e progreso do alumnado con ACIS.

Actividades de Ampliación

Como xa se comentou noutras partes desta programación didáctica, o currículo da 

materia cíñese estritamente co establecido no decreto 86/2015 do 29 de xuño polo que se 

regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, entendo por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, 

métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas 
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pola citada lei. Isto pode dar opción a, en algúns grupos, ampliar os contidos fixados. Por 

outra banda, os contidos dos catro cursos da E.S.O. están divididos nos mesmos bloques 

e ademais están estruturados de maneira que os contidos dun curso quedan incluídos de 

xeito implícito ou explícito nos do curso superior onde son ampliados. Este feito permite, 

ao profesorado que considere que nun grupo se dan as circunstancias adecuadas, ampliar 

dunha maneira natural os contidos dun tema  dun curso utilizando os contidos do mesmo 

tema do curso superior. A adopción desta medida deberá quedar reflectida na memoria de 

fin de curso e en ningún caso poderá ter influencia nos criterios de avaliación e non será 

incluída  nos contidos que terán que superar o curso seguinte o alumnado que promocione 

coas matemáticas pendentes. A adopción desta medida non poderá tampouco de ningún 

modo prexudicar o desenvolvemento adecuado do resto do currículo porque non sería 

razoable afondar nos coñecementos dunha parte da materia a costa de non desenvolver  

correctamente, en tempo e forma, outras partes do currículo. 
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Elementos transversais. Concreción.

Curso 2015/2016

Ao rematar a E.S.O. preténdese que o alumno se integre como cidadán dentro 

dunha sociedade dinámica e complexa.

 O currículo de educación secundaria no Artigo 4 sinala :

 “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..”

Isto fai necesario que adquiran conceptos e coñecementos que non están definidos 

especificamente en ningunha das áreas,  pero que deben estar,  na medida do posible, 

presentes e integrados en todas elas (elementos transversais).

Polo  tanto,  no  desenvolvemento  dos  contidos  desta  área  debe  abordarse  e 

traballarse todo tipo de situacións e  problemas relacionados coa transversalidade,  é 

dicir,  propomos  a  aprendizaxe  das  matemáticas  desde  unha  clara  dimensión 

humanizadora. Estas situacións promoverán 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.  Tamén 

fomentaremos situacións 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. En canto ao 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.
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Concreción

A  concreción  dos  elementos  transversais  está  contemplada  nas  táboas 

correspondentes ás concrecións para cada estándar de aprendizaxe avaliable.

• Táboa                                                                                                              Páxina  

•

• Táboa de 1º de ESO................................................................................48

• Táboa de 2º de ESO................................................................................75

• Táboa de 3º de ESO-Ensinanzas Académicas........................................98

• Táboa de 3º de ESO-Ensinanzas Aplicadas..........................................121

• Táboa de 4º de ESO-Ensinanzas Académicas......................................144

• Táboa de 4º de ESO-Ensinanzas Aplicadas..........................................167

• Táboa de 1º Bacharelato Matemáticas I................................................193

• Táboa de 1º Bacharelato Matemáticas Aplic á CCSS I..........................221

• Táboa de 2º Bacharelato Matemáticas II................................................248

• Táboa de 2º Bacharelato Matemáticas Aplic ás CCSS II........................272

• Táboa de 2º Bacharelato Metodos Estatísticos e Numéricos.................287

Nesta programación usaranse as seguintes siglas:

▪Comprensión lectora (CL)

▪  Expresión oral e escrita (EOE)

▪Comunicación audiovisual (CA)

▪Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

▪Emprendemento (EMP)

▪Educación cívica e constitucional (ECC)
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Contribución ao Proxecto Lector

O  desenvolvemento  da  comprensión  lectora  é  un  aspecto  moi  importante  na 

contribución  das matemáticas á formación dos alumnos e das alumnas.

O primeiro paso para a resolución dun problema é a comprensión da situación que 

se presenta no mesmo, identificando correctamente tódolos factores que interveñen nel e 

diferenciando aqueles que son básicos e fundamentais dos accesorios e mesmo dos que 

puideran ser simplemente decorativos.

Moitas  veces  os  alumnos/as  fracasan  na  resolución  de  problemas  pola  súa 

incapacidade  para  comprender  os  enunciados.  Ante  un  texto  medianamente  largo, 

abandonan  por  considerarse  incapaces  de  comprendelo  axeitadamente.  Por  iso,  o 

desenvolvemento da comprensión lectora é básico para conseguir un progreso adecuado 

no estudio das matemáticas.

Para  conseguir  mellorar  esta  capacidade  e,  ó  mesmo  tempo,  participar  no 

proxecto lector do Centro, levaranse a cabo as seguintes accións:

o Resolución  de  problemas  con  enunciado  largo.  Nos  cursos  da  ESO, 

prestarase  atención  á  súa  lectura,  incluso  de  viva  voz,  e  solo  se  tratará  de  atopar  

estratexias para resolvelos, cando se comprenda correctamente o enunciado.

o Lectura  de  introducións  históricas  ou  lecturas  de  episodios  de  libros 

relacionados coa unidade didáctica tratada elaborando algúns resumes das mesmas.

o Elaboración  de  resumes  de  biografías  de  matemáticos  destacados 

relacionados co desenvolvemento dos contidos de algunha das unidades de cada curso.

o Valorar adecuadamente a correcta expresión escrita nas probas realizadas, 

penalizando as posibles faltas de ortografía

Para  fomentar  a  lectura  dende  a  materia  de  Matemáticas  propoñeráselle  ao 

alumnado,  sempre que o profesor  o  considere  oportuno,  a  realización de  traballos 

voluntarios sobre libros que teñan algunha relación coas matemáticas. Cada profesor/a 

indicará  a data límite de entrega dos traballos. A cualificación obtida por cada traballo 

engadirase á cualificación obtida na materia na avaliación correspondente a lectura do 

libro.
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Características dos traballos:

-Breve resumo da vida do autor.

-Estrutura da obra.

-Resolución, no seu caso, dos exercicios propostos.

 -Opinión persoal sobre a obra e sobre a túa experiencia ao realizar o traballo.

Relación de libros recomendados:

• Ojalá no hubiera números, Esteban Serrano Marugan, Ed. Nivola, 2002 (1º ESO)

• A selva dos números, Ricardo Gómez, Ed. Santillana, 2002 (1º ESO)

• El país de las mates para novatos, L.C. Norman, Ed. Nivola, 2000 (2º ESO)

• Ernesto, el aprendiz de matemago, José Muñoz Santonia, Ed Nivola, 2003 (1º/2º de 

ESO)

• Malditas  matemáticas:  Alicia  en  el  país  de  los  números,  Carlo  Frabetti,  Ed 

Santillana, 2002 (2º/3º ESO)

• El crimen de la Hipotenusa, Emili Teixidor, Ed Planeta&Oxford, 2005 (2º/3º ESO)

• El asesinato del profesor de matemáticas, Jordi Sierra i Fabra, Ed. Anaya, 2000 (2º 

ESO)

• Cuentos con cuentas, Miguel de Guzmán, Ed. Nivola, 2003. (3º ESO)

• El señor cero, María Isabel Molina, Ed. Santillana 2002 (3º/4º ESO)

• Póngame un kilo de matemáticas, Carlos Andradas Heranz, Ed. SM, 2000 (3º/4º 

ESO)

• Teatromático, Ismael Roldán Castro, Ed. Nivola, 2002 (4º ESO)

• El hombre que calculaba, Molba Tahan, Ed. Aedo, 1984 (4º ESO)

• El  curioso  incidente  del  perro  a  media  noche,  Mark  Haddon,  Ed  Salamandra 

(4ºESO)

• Matemagia, Fernando Blasco Ed Ediciones Temas de hoy, 2007. (4º ESO)

• Historia de las matemáticas, José Luís Carlavilla Fdez., Gabriel Fdez. García, Ed 

Proyecto sur de ediciones, 2003. (3/4º ESO)

• El Diablo de los Números. Autor: Enzens Berger, H.M. Editorial: Siruela (3/4º ESO)

• Los Diez Magníficos. Autor: Anna Cerasoli Editorial: Maeva(3/4º ESO).

• La Fórmula Preferida del Profesor  (Yoko Ogawa, Editorial Funambulista).(3º/4º de 

ESO)

317



IES de Brión                                                              Programación do Departamento de Matemáticas

• Entre lo Real y lo Imaginario (VV.AA., Editorial Anaya). (3º/4º de ESO)

No Bacharelato:

• El Teorema del Loro (Guedj, D, Editorial Anagrama).

• Sobre Números y Letras (VV.AA., Editorial Anaya), relatos matemáticos.

• Cartas a una Joven Matemática (Ian Stewart, Ed. Crítica).

• La Soledad de los Números Primos (Paolo Giordano: Ediciones Salamandra).

• La Vida Secreta de los Números (George G. Szpiro. Editorial Almuzara)

Independentemente dos libros anteriores, aportarase ao alumnado información de 

libros complementarios de interese. 
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Contribución ao plan de integración das TIC

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 

como  instrumento  de  traballo  intelectual  inclúe  utilizalas  na  súa  dobre  función  de 

transmisoras e xeradoras de información e de coñecemento. O tratamento da información 

e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e 

reflexiva  ao seleccionar,  tratar  e  utilizar  a  información e as  súas  fontes,  así  como as 

distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e reflexiva na valoración 

da información dispoñible, contrastándoa cando fose necesario, e respectar as normas de 

conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes.

As calculadoras e os ordenadores non só realizan as tarefas rutineiras como o 

cálculo,  a organización de datos, a elaboración de gráficas, etc dunha forma eficiente. 

Tamén facilitan a análise de datos, proporcionan imaxes de conceptos matemáticos ou 

apoian a tarefa de investigación e descubrimento en xeometría, estatística, álxebra, etc. 

Desta forma o uso da tecnoloxía favorece a dedicación de máis tempo a tarefas 

típicas da resolución de problemas como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións, a 

comunicación do proceso seguido e dos resultados obtidos, etc. Por todo iso, a tecnoloxía 

inflúe  tanto  nas  matemáticas  que  se  deben  ensinar  como  no  xeito  en  que  hai  que 

ensinalas.

O alumnado de 1º e 2º de ESO participa no proxecto no proxecto EDIXGAL. As súas aulas 

están  totalmente  equipadas,  con  pantalla  dixital,  proxector  e  ordenadores  de  uso 

individual. Isto permite o uso de todas as ferramentas informáticas necesarias e o acceso 

a todos os recursos e actividades que se atopan no servidor Abalar. Polo tanto as Tics 

estarán integradas totalmente no currículo destes cursos académicos 

Para os demais cursos, e dado que todas as aulas do centro están dotadas con proxector 

e  cun  portátil,  é  intención  do  departamento  utilizar  estes  recursos  para  realizar 

explicacións e utilización de material multimedia e de software adecuado ao tratamento 

das diferentes partes das Matemáticas que así o permiten (Álxebra, Análise, Xeometría e 

Estatística) tal e como quedou reflectido na parte adicada aos contidos e obxectivos dos 

diferentes cursos.

Ademais, o profesorado impulsará o uso do ordenador para acceder vía internet a distintos 

recursos relacionados coas unidades tratadas.

319



IES de Brión                                                              Programación do Departamento de Matemáticas

Ó longo do curso, e se a temporalización o permite consultaranse, entre outras, algunhas 

das seguintes páxinas web:

http://www.descartes.cnice.mec.es Web del Ministerio de Educación.

http://www.wiris.net/demo/wiris/es/index.html  Web de Wiris, programa de matemática 

online que permite efectuar moitas operacións relacionadas cos contidos de bacharelato.

http://www.geogebra.org/cms/ Programa de xeometría dinámica, con aplicacións en 

análise matemática, xeometría, probabilidade, etc.

http://www.ige.eu/estatico/educacion/index.htm  Páxina  Web do  Instituto  Galego  de 

Estatística.

www.profes.net  Contidos xerais de matemáticas.

http://www.fermatsi.org/  Proporciona recursos matemáticos en español e inglés, para 

alumnos de Secundaria e Bacharelato.

http://www.matematicas.net Web adicada ás matemáticas.

http://www.matematicasbachiller.com/ Web con videoclases de matemáticas.

http://www.vitutor.com/ Web con vídeo titorías.

http://www.itcr.ac.cr/revistamate/ Revista Matemática, Educación e Internet.

http://www.divulgamat.net Centro de divulgación das matemáticas.

http://www.redemat.com Recursos de matemáticas na rede.

Así  mesmo,  os  alumnos  poderán  realizar  traballos  específicos  sobre  algún  tema  en 

formato dixital e envialos directamente o profesor vía e-mail ou colgalos na páxina web do 

instituto.
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15.- Actividades complementarias e extraescolares 

A diferenza doutros departamentos que poden programar con antelación diversas 

actividades complementarias e extraescolares debido a que posúen unha ampla oferta 

onde escoller,  o departamento de matemáticas vese limitado polas poucas actividades 

directamente relacionadas coa materia que ofertan as diferentes institucións culturais de 

Galicia.

O  Departamento  procurará,  na  medida  do  posible,  a  colaboración  e  organización  de 

actividades de forma conxunta con outros departamentos do Centro. 

Procuraremos  estar  atentos  a  convocatorias  de  charlas,  conferencias,  etc.  que 

poidan ir xurdindo ao longo do curso tales como as que nos últimos anos estanse a levar a 

cabo  desde  a  Facultade  de Matemáticas  no seu  intento  de darse  a  coñecer  entre  o 

alumnado de secundaria e bacharelato.

Resultaría  tamén  moi  interesante  poder  visitar  algunha  exposición  pictórica  ou 

escultórica ou audiovisual que relacionase a arte coas matemáticas e en particular coa 

xeometría.

Buscaremos  persoas  relacionadas  co  mundo  das  matemáticas  que  estean 

interesadas en dar conferencias sobre temas conectados cos intereses do alumnado.

Como actividades específicas vinculadas á área de Matemáticas propoñemos: 

▪ Implicar  o  grupo  de  2º  ESO  na  Olimpíada  Matemática  para  2º  de  ESO,  organizada  pola 

Asociación AGAPEMA. 

▪ Implicar algún grupo de ESO no Rally Matemático sen Fronteiras ou ben no Open Matemático.

▪ Intentar que algún alumno/a de 1º ESO participe no Proxecto ESTALMAT.

▪Saídas didácticas do centro (probablemente a Santiago ou Coruña (Feira Matemática) no caso 

de que se realice algunha convocatoria específica de carácter científico ou algún concurso de 

divulgación matemática). 
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Información ao alumnado.

Co  obxecto  de  facilitar  o  coñecemento  da  Programacións  Didáctica  deste 
departamento ao conxunto da comunidade educativa e en particular ao alumnado e ás 
súas familias, o centro pon a disposición da mesma as seguintes opcións:

• Como documento pertencente á Programación Xeral Anual (PXA)  a Programación 
do Departamentos de Matemáticas está a disposición do alumnado e das persoas 
ás que lles corresponda a súa titoría legal na Secretaría do Centro.

• Asemade  a programación completa, os contidos mínimos e os procedementos de 
avaliación aparecerán publicados na páxina web do centro, na sección adicada 
ao Departamento de Matemáticas:

http://centros.edu.xunta.es/iesdebrion

No que se refire o traballo na aula, ao comezo de cada unidade didáctica farase un 

esquema cos  contidos  das  mesmas,  facendo  fincapé  en  que  o  alumnado  coñeza  os 

criterios de avaliación de cada unidade. 

En  canto  o  alumnado  coas  matemáticas  pendentes,  (tal  e  como  se  indicou  no 

apartado correspondente desta programación) no mes de outubro, daráselle información 

completa de como recuperar a materia pendente: contidos que deben preparar, criterios de 

avaliación,.... ademais das datas de entrega dos traballos, datas das probas escritas,,,,.
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Indicadores  de  logro  para  avaliar  o  proceso  do  ensino  e  a 

práctica docente.

Considerando  a  avaliación  como  un  instrumento  máis  no  proceso  de 

ensino/aprendizaxe,  debemos avaliar  non so  o alumnado senón tamén a  nosa propia 

función docente. Debese converter nun verdadeiro exercicio de observación/reflexión para 

descubrir se o que pretendíamos se corresponde realmente co que ao final conseguimos 

e, no caso de non ser así, debería ser un instrumento válido para a análise e modificacións 

dalgúns compoñentes deste proceso.

A avaliación da practica docente farase nas reunións de Departamento que teñen 

lugar ó final de cada trimestre, despois da correspondente avaliación.

Esta avaliación debe ter un carácter continuo e formativo, de xeito que nos permita 

ir  axustando o proceso de ensino/aprendizaxe a medida que se vaian conseguindo os 

obxectivos ou non.

Ó remate do curso, farase una análise global e proporanse os cambios que se 

consideren oportunos para introducir melloras no vindeiro curso académico.

As ferramentas que usaremos para este proceso serán as plantillas seguintes: 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DO ENSINO ESCALA
1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse motivar a todo do alumnado.

3. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado.

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado

6. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.

7. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 
alumnado con NEAE.

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.
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11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

12. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado.

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
ESCALA

1 2 3 4
1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 
precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 
alumnado con NEAE.

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas 
a tratar.

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión 
oral e escrita.

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
traballos, etc.

10.Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 
significativos derivados da corrección das probas, traballos, etc.

11. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os 
seus acertos e erros.

12.Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e 
aprobadas.

13.Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación…
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Avaliación da Programación Didáctica 

Entendemos a avaliación como un proceso integral, no que se contemplan diversas 

vertentes. Por iso, á parte da análise do proceso de aprendizaxe do alumnado, do análise 

global  do  proceso  de  ensinanza  e  da  práctica  docente,  debemos  analizar   a  propia 

programación  didáctica.  Esta  análise  debe  contemplarse  desde  unha  perspectiva  de 

continuidade na interacción diaria dos membros do departamento, e poden irse recollendo 

as diversas propostas de mellora nas reunións do Departamento das que levantarase a 

correspondente acta.

Os  mecanismos  para  facer  una  valoración  da  programación  serán  os  detallados  a 

continuación:

▪Avaliación inicial da programación:

Utilizaranse as seguintes ferramentas:

Revisión dos informes de avaliación final e da información psicopedagóxica

Deseño de probas específicas para detectar os coñecementos previos e o alumnado 

que precisará reforzo educativo.

Información extraída do alumnado procedente das xornadas de pre-avaliación.

Coa  información  recollida  reaxustaranse  os  contidos  e  a  presentación  dos  mesmos, 

constando na libro de actas do departamento.

▪Avaliación  procesual  da  programación:  nas  reunións  periodicas  do  departamento, 

ademais da posta en común que se fará entre profesores que impartan clase dunha 

mesma materia e curso, discutirase o avance da programación e o procederase ó axuste 

da  mesma  ó  avance  dos  diferentes  grupos-clase.  Prestaráselle  especial  atención  ó 

alumnado  con  NEAE.  Ademais,  logo  das  xornadas  de  avaliación,  introduciranse  os 

seguintes puntos na orde do día:

• Análise dos resultados

• Reaxuste  da  programación  didáctica  acorde  dos  resultados 

acadados.

Avaliación final da programación: 

Levarase  a  cabo  ó  rematar  o  curso,  nunha  reunión  de  departamento,  mediante  as 

seguintes ferramentas:
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Resumo dos reaxustes na programación que constan no libro de actas.

Memoria das AC elaboradas polo departamento.

Memoria do departamento, na que se reflectiran, entre outros datos:.

• Análise do grao de cumprimento.

• Análise dos resultados académicos e comparativa con cursos anteriores.

• Propostas  de  modificacións  na  programación  cara  o  curso  seguinte 

despois dunha posta en común das reflexións de cada membro segundo 

os indicadores do cadro seguinte:

INDICADORES DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos 
elementos do currículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades 
didácticas

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 
a temporalización previstas.

4. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar.

5. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 
súa avaliación.

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver.

9. Adecuación dos materiais e racursos didácticos utilizados.

10.Adecuación da metodoloxía empregada.
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11. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba.

12.Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares.

13.Adecuación dos criterios e das pautas xerais establecidas para a 
avaliación continua: probas, traballos, etc.

14.Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 
exame e dunha avaliación.

15.Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.

16.Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria.

17.Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento e 
avaliación das materias pendentes.

18.Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. .

19.Adecuación das medidas de atención á diversidade.

20.Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con 
NEAE.

21.Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

22.Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

23.Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas.

24. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 
longo do curso.
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Dilixencia de aprobación da Programación Didáctica: 

Con esta dilixencia queda constancia de que esta programación didáctica foi aprobada 

por unanimidade na reunión ordinaria do Departamento de Matemáticas celebrada o día 

30 de SETEMBRO 2019, motivo polo que asinan a continuación tódolos seus membros. 

 

Brión, 30 de setembro de 2019

O profesorado do Departamento:

Asdo.: José A. Caneda Vidal        Asdo.:Sandra Mª Díaz Mouro 

Asdo.:  Rafael  Urrutia Salgado      Asdo.: Olga Martínez Cancelas

Asdo.: Virxinia Domínguez Mtnez      Asdo.:Gustavo Tojo Fdez.
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