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OBXECTIVOS e CONTIDOS 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS* 
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• Ampliar o estudio local de funcións gracias ao cálculo sistemático de límites nun punto e no infinito, estudio da 
continuidade, tipos de discontinuidade e o Teorema de Bolzano 

• Empregar o concepto de función derivada. Coñecer e aplicar os Teoremas de Rolle e do valor medio. Aplicar a 
regra de L'Hôpital ao cálculo de límites. 

• Coñecer os procedementos de cálculo de límites e derivadas  para afrontar o estudo de fenómenos do ámbito 
científíco-tecnolóxico, así como a resolución de problemas de optimización e medida. 

• Empregar os conceptos básicos da análise (límites e derivadas) para realizar o estudio local dunha función.. 
• Empregar os elementos propios da linguaxe gráfica para transmitir información. 
• Manexar o concepto de 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).

Unidade 1.- LÍMITES E CONTINUIDADE
Unidade 2.- DERIVADAS 
Unidade 3.- APLICACIÓNS DA DERIVADA 
Unidade 4.- REPRESENTACIÓN DE 
FUNCIÓNS 

Unidade 5.- INTEGRAIS INDEFINIDAS 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
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• Manexar o concepto de 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).

• Manexar o concepto de integral definida.  Teoremas do valor medio e fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow. 
Obter a área encerrada baixo unha función ou entre dúas funcións. 

• Coñecer os conceptos básicos da álxebra lineal (matrices e determinantes) e cómo aplicalos na resolución de problemas 
diversos (resolución de sistemas de ecuacións lineais, cálculo de áreas e volumes). 

• Aplicar as operacións das matrices e das súas propiedades na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 
• Utilizar as matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en táboas e grafos. Clasificación de 

matrices. Operacións. Aplicacar as operacións das matrices e as súas propiedades na resolución de problemas extraídos de 
contextos reais. 

• Cálcular Determinantes. Manexar as súas propiedades elementais. Manexar o concepto de Rango dunha matriz e o seu 
cálculo. Matriz inversa Utilizar a linguaxe matricial como ferramenta alxébrica: Representación matricial dun sistema, 
discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss. Regra de Cramor. Aplicación á resolución de 
problemas. 

• Unidade 5.- INTEGRAIS INDEFINIDAS 
• Unidade 6.- INTEGRAIS DEFINIDAS 

• Unidade 7.- MATRICES 

• Unidade 8.- DETERMINANTES 

• Unidade 9.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS 
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• Coñecer as técnicas propias da Xeometría Analítica no espazo: Vectores no espazo tridimensional, operacións, base, 
dependencia e independencia lineal, produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico. 

• Coñecer as técnicas propias da xeometría analítica e mediante os produtos escalar e vectorial a súa aplicación a problemas 
de ángulos e distancias. 

• Traballar coas distintas ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos elementos característicos. 
• Coñecer as técnicas da xeometría analítica para estudar as posicións relativas (incidencia, paralelismo e perpendicularidade

entre rectas e planos). 
• Manexar as propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes). 
• Utilizar o cálculo vectorial para resolver problemas extraídos de situacións diversas (Física, Ciencias da Natureza, 

Tecnoloxía...). Extraer información sobre as características de formas xeométricas a partir da súa expresión analítica. 
Interpretar fenómenos diversos que poidan ser tratados mediante linguaxe vectorial. 

• Aplicar a lei ou regra de Laplace para calcular probabilidades sinxelas. Calcular probabilidades condicionadas, 
probabilidades totais, probabilidades “a posteriori”. 

• Cálcular probabilidades nunha distribución binomial. Calcular probabilidades nunha distribución normal. Tipificación da 
distribución normal.  Cálculo de probabilidades mediante a aproximación da distribución binomial pola normal. 

• Interpretar puntual e globalmente informacións presentadas nunha táboa ou representadas nunha gráfica. Detectar erros
nas gráficas que poden afectar a súa interpretación. 

• Formular conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a súa
comprobación. Compreder o significado de poboación, mostra e individuo. Recoñecer e proponer exemplos de distintos
tipos de variabls estatísticas. 

• Organizar datos obtidos dunha poboación en táboas, calcular e interpretar as súas frecuencias.   Calcular as medidas de
tendencia central 

• Manexar formas de representación gráfica de conxuntos de datos (diagramas de barras, de liñas e de sectores). Análizar os 
aspectos máis destacables dos gráficos a partir de exemplos tomados dos medios de comunicación e de informacións 
relacionadas cos ámbitos social e físico. 

• Unidade 10.- VECTORES NO ESPAZO 
• Unidade 11.- RECTAS e PLANOS NO 
ESPAZO 
• Unidade 12.- ÁNGULOS e DISTANCIAS 
• Unidade 13.- PROBABILIDADE 
• Unidade 14.- DISTRIBUCIÓNS 
BINOMIAL e NORMAL 

e 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES 



1ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N

• Estudar  a  continuidade  dunha  función  nun
punto  ou  nun  intervalo,  aplicando  os
resultados que se derivan diso. 

• 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. 

• Calcular  integrais  de  funcións  sinxelas
aplicando as técnicas básicas para o cálculo
de primitivas. 

• Coñece as propiedades das funcións continuas, e representa a función nunha 
contorna dos puntos de descontinuidade. 

• Aplica os conceptos de límite e de derivada, así como os teoremas relacionados, á 
resolución de problemas. 

• Aplica a regra de L?Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 
• Expón problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

• Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

• Dominar o cálculo de límites 
• Sistematizar  a  representación
de  funcións  polinómicas,  racionais,
logarítmicas,  exponenciais  e
trigonométricas. 

• Coñecer  o  enunciado  dos
teoremas  relativos  á  continuidade,  a
derivabilidade e a integración
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Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de
áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas
sinxelas  que  sexan  facilmente  representables  e,  en
xeral, á resolución de problemas. 

• Utilizar a linguaxe matricial e as operacións
con  matrices  para  describir  e  interpretar  datos  e
relacións na resolución de problemas diversos. 

• Transcribir  problemas  expresados  en
linguaxe  usual  á  linguaxe  algebraico  e  resolvelos
utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas
(matrices, determinantes e sistemas de ecuacións),
interpretando  críticamente  o  significado  das
solucións. 

• Resolver problemas xeométricos espaciais,
utilizando vectores. 

• Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

• Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas 
curvas. 
• Utiliza os medios tecnolóxicos para representar e resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funcións coñecidas. 

• Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou 
grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de forma manual como co 
apoio de medios tecnolóxicos adecuados. 

• Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de forma manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

• Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 
• Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa 
empregando o método máis adecuado. 

• Resolve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta 
os resultados obtidos. 

• Formula algebraicamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 
estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais exposto, resólveo nos casos que sexa 
posible, e aplícao para resolver problemas. 

• Coñecer  o  enunciado  dos
teoremas  relativos  á  continuidade,  a
derivabilidade e a integración

• Calcular  áreas limitadas  por
unha función e o eixe OX e entre dúas
funcións. 

• Dominar  as  operacións  con
matrices. 

• Calcular  o  rango  dunha
matriz  polo  método  de  Gauss  e
mediante determinantes. 

• Calcular  a  matriz  inversa
mediante  Gauss-Jordan  e  mediante
determinantes. 

• Discutir  un  SEL  dependente
dun  parámetro.  Calcular  as  súas
solucións  mediante  a  Regra  de
Cramer. 
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N • Resolver  problemas  de  incidencia,
paralelismo  e  perpendicularidad  entre  rectas  e
planos utilizando as distintas ecuacións da recta e
do plano no espazo. 

• Utilizar os distintos produtos entre vectores
para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes,
calculando  o  seu  valor  e  tendo  en  conta  o  seu
significado xeométrico. 

• 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. 

• Utilizar  o  vocabulario  adecuado  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  das
conclusións. 

• Identificar  os  fenómenos  que  poden
modelizarse  mediante  as  distribucións  de
probabilidade binomial e normal calculando os seus
parámetros  e  determinando  a  probabilidade  de

• Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os 
conceptos de base e de dependencia e independencia lineal. 

• Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, significado xeométrico, 
expresión analítica e propiedades. 

• Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e propiedades. 

• Determina  ángulos,  distancias,  áreas  e  volumes utilizando os  produtos  escalar,
vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

• 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. 

• Obtén a ecuación do  plano nas súas distintas  formas,  pasando dunha a outra
correctamente. 
• Analiza  a  posición  relativa  de  planos  e  rectas  no  espazo,  aplicando  métodos
matriciales e algebraicos. 
• Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 
• 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. 

• Calcula  probabilidades  a  partir  dos  sucesos  que  constitúen  unha  partición  do
espazo muestral. 
• Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar. 
• Identifica  fenómenos  que poden modelizarse  mediante  a  distribución  binomial,
obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

• Calcula  probabilidades  asociadas  a  unha  distribución  binomial  a  partir  da  súa

• Coñecer  e  manexar  as
operacións entre vectores no espazo. 

• Calcular a ecuación dunha recta
e un plano no espazo. 

• Calcular  a  posición  relativa  de
dúas rectas, de recta e plano e de dous
ou tres planos. 

• Manexar  o  produto  escalar,  o
produto  vectorial  e  o  produto  mixto  no
cálculo  de  ángulos,  distancias,  áreas  e
volumes. 

• Manexar a álxebra de sucesos.
Calcular  probabilidades  sinxelas  e  ser
capaz  de  calcular  probabilidades
condicionadas, a priori e a posteriori. 

• Manexar o concepto de variable
aleatoria,  e  os  de  función  de  masa  e
distribución.  

• Aplicar a situacións concretas o
cálculo de probabilidades cando se trata
dunha distribución binomial e/ou normal.

• Manexar  as  táboas  das
distribucións binomial e normal. 



Actitude      

Conceptos e procedementos 

95% Probas obxectivas escritas  

%5  Desenvolvemento das competencias  

    Lecturas / Audicións  

    Laboratorios / Expresión oral  

diferentes sucesos asociados. 

función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo
ou outra ferramenta tecnolóxica. 

• Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa
importancia no mundo científico. 

• 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. 

• 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. 

Traballaranse as competencias clave asociadas aos estándares de aprendizaxe (como pode consultarse na programación) facendo especial fincapé na compe-
tencia matemática, na competencia dixital e na competencia aprender a aprender.
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DURANTE A 1ª E 2ª AVALICIACIÓN (antes do confinamento)
 

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten unha compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia,
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso. 

 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN  DURANTE A 1ª E 2ª AVALICIACIÓN (antes do confinamento)
 

• Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por avaliación, sendo unha delas o exame de avaliación. O exame de avaliación ponderará cun 60% na nota
de cada avaliación e todas as outras probas escritas ponderarán en conxunto o 40% na nota da avaliación. A nota final ordinaria da materia obterase facendo a
media aritmética das tres avaliacións. 
• Para aprobar ó final do curso haberá que ter aprobadas as tres avaliacións. É dicir, non se poderá aprobar esta materia sin ter aprobadas as tres avaliacións
aínda que a media global superase o cinco. 
• Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación na que só contará dominar a materia polo que a nota da avaliación recuperada será a obtida nesta
proba de recuperación. 
• Os exames faranse seguindo o modelo do exercicio de Matemáticas II nas probas de acceso ós estudos universitarios de grao, vixentes ata o curso pasado.
Nestes farase constar a puntuación parcial de cada problema ou cuestión para axudar ó alumnado a seguer estratexias que lle permitan acadar a máxima nota
posible. 



Tendo en conta ás intruccións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación
• Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo (que lle axuden a superar a materia) e ampliación.
• A avaliación e cualificación do alumnado: realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso e

valorarase positivamente a realización das actividades proposta polo profesorado durante o terceiro trimestre. 
• A nota final ordinaria da materia obterase tendo en conta  o seguinte cálculo:

Nota finalordinaria=50 %nota1 ª+50 %nota2 ª+15 % do traballoeesforzo realizadona3 ª
Nese 15% do traballo realizado na 3ª avaliación, valorarase

▪ 10% seguimento e entregas das actividades propostas polo profesorado
▪ 5% nota media das tarefas puntuables propostas polo profesorado

• Para superar a a materia a nota final ordinaria terá que ser igual ou superior a 5.

• Recuperacións 1ª e 2ª avaliacións: realizarase unha proba persoal e intransferible de maneira telemática a primeira quincena de xuño aos
alumnos que no teñan unha nota media de 5 entre as dúas avaliacións. Examinarase das avaliacións non superadas. A nota da recuperación
non será superior á cualificación de 5.

• Avaliación das materias pendentes: realizarase unha proba persoal e intransferible de maneira telemática a finais de maio. Nesa proba
avaliarase os contidos  non superados na 1ª parte da materia e os contidos da  2ª parte da materia que non puideron ser feitos de forma
presencial  debido ao estado de alarma. A nota da materia de pendentes será a media aritmética das dúas avaliacións e será superada se esta
media é igual ou superior a 5.

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
 

Actividades • Teoría, exercicios e problemas das unidades didácticas que aínda quedaban pendentes de abordar

• Exercicios de repaso cara a realización das ABAU

Metodoloxía (alumnado con conectivida-
de e sen conectividade)

• Publicación dos contidos da materia, empregando videos explicativos, apuntes de teoría e exercicios resoltos a través
da aula virtual do centro

• Publicación das actividades puntuables

• Correccións das actividades entregadas a cada alumno. Informándolles dos erros cometidos

• Publicacións das resolucións dos exercicios propostos a medida que se van facendo

• Clases virtuais 4 horas á semana

• Disponibilidade do alumnado dunha dirección de correo electrónico para cualquier duda o cuestión



Materiais e recursos
• Correo electrónico

• Aula virtual do centro

• Plataforma Cisco Webex

• Videos explicaticos

• Foros de dúbidas

Información e publicidade
 

• As adaptacións da programación didáctica 2019/2020 será publicadas na páxina web do centro
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