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IES CANIDO – INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
  

Materia  MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I  Nivel  1º  BAC  

Profesor/a  Mejuto Couce, María Elena; Rodríguez Pérez, José Jorge Curso  2021 - 2022  

  

OBXECTIVOS e CONTIDOS  

  

 
 OBXECTIVOS  CONTIDOS*  

  • Utilizar os números enteiros, racionais e irracionais para cuantificar situacións da vida cotiá. Aplicar adecuadamente a xerarquía 
das operacións e as parénteses nas operacións combinadas de números reais. Ordenar e representar os números reais sobre 
a recta real.  

• Coñecer e utilizar as distintas clases de intervalos. Operar utilizando a notación científica e as aproximacións.  
• Expresar un radical como potencia de expoñente fraccionario e viceversa. Operar con radicais. Racionalizar expresións con 

raíces no denominador.  

• Manexar adecuadamente o concepto de logaritmo dun número. Aplicar as propiedades dos logaritmos na resolución de 
problemas e ecuacións logarítmicas e exponenciais.  

• Realizar operacións con polinomios. Aplicar a regra de Ruffini para realizar a división dun polinomio polo binomio x − a. Utilizar 
o teorema do resto en distintos contextos: achar o valor numérico dun polinomio e atopar as súas raíces enteiras. Calcular 
potencias de polinomios. Potencia dun binomio. Comprender o concepto de raíz dun polinomio. Obter as raíces enteiras dun 
polinomio a partir dos divisores do termo independente. Factorizar un polinomio. Manexar as fraccións alxébricas e as súas 
operacións.  

• Interpretar e utilizar as relacións entre as raíces e os coeficientes dunha ecuación de segundo grao. Resolver ecuacións 
bicadradas, con radicais e con fraccións alxébricas.  

• Coñecer e aplicar os métodos alxébricos e gráficos de resolución de sistemas de ecuacións lineais. Coñecer e manexar o método 
de Gauss para resolver sistemas de ecuacións lineais. Formular e resolver sistemas de ecuacións non lineais, utilizando técnicas 
alxébricas e gráficas. Formular e resolver problemas das ciencias sociais mediante sistemas de ecuacións lineais.  

• Resolver inecuacións de unha e dúas incógnitas. Resolver sistemas de inecuacións aplicando técnicas alxébricas e gráficas. 
• Determinar as características máis salientables dunha función. Representar unha función cadrática. Calcular valores por 

interpolación e extrapolación lineal. Representar a función de proporcionalidade inversa e a función raíz n-ésima de x. 
Calcular a función inversa. Representar funcións exponenciais, logaritmicas e definidas a anacos. 

• Unidade 1.- Números reais.  

 

• Unidade 2.- Ecuacións  

 

• Unidade 3.- Sistemas de ecuacións 

 

• Unidade 4.- Funcións 

 
 OBXECTIVOS  CONTIDOS  
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  • Determinar, se existe, o límite dunha función nun punto e achar os seus límites laterais. Obter os límites infinitos e no infinito 
dunha función. Calcular os límites das operacións con funcións.  

• Resolver as indeterminacións do tipo infinito entre infinito e ∞ - ∞ no cálculo de límites.  
• Estudar a existencia de asíntotas nunha función. Determinar a continuidade dunha función nun punto e estudar as súas 

descontinuidades, distinguindo de que tipo son.  

• Utilizar a taxa de variación media dunha función e a taxa de variación instantánea para interpretar situacións da vida cotiá: 
aplicación ao estudo de fenómenos económicos e sociais.  

• Obter a derivada dunha función nun punto e traballar coa sua interpretación xeométrica: recta tanxente a unha función nun 

punto.  
• Función derivada dunha función.  
• Calcular derivadas usando as regras de derivación de funcións elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e 

composición de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas.  

• Utilizar a táboa de derivadas para achar a función derivada dunha función calquera. Calcular derivadas sucesivas.  
• Relacionar a derivada primeira coa monotonía da función. Determinar os máximos e mínimos das funcións usando as 

derivadas. Aplicar a derivada dunha función ao estudio dos fenómenos económicos e sociais. 

• Unidade 5.- Límite dunha función.  

 

• Unidade 6.- Derivada dunha función.  

 

• Unidade 7.- Aplicacións da derivada.  

 OBXECTIVOS  CONTIDOS  

  • Recoñecer variables estatísticas bidimensionais, organizando os datos nunha táboa de dobre entrada. Representar e 
interpretar un conxunto de valores de dúas variables mediante un diagrama de dispersión. Distinguir se existe dependencia 
lineal entre as variables que forman unha variable bidimensional. Determinar o coeficiente de correlación lineal. Analizar o 
grao de relación de dúas variables, coñecendo o coeficiente de correlación lineal.  

• Determinar a recta que mellor se axusta a unha nube de puntos. Estimar un valor dunha variable, coñecido un valor da outra 
variable.  

• Distinguir se un experimento é aleatorio ou non, utilizando os conceptos de espazo da mostra, suceso, suceso seguro, suceso 
imposible e suceso complementario. Realizar operacións con sucesos mediante as súas propiedades. Recoñecer e utilizar a 
probabilidade e as súas propiedades. Calcular probabilidades de forma experimental ou usando a regra de Laplace. Resolver 
problemas de probabilidade condicionada.  

• Aplicar a combinatoria ao cálculo de probabilidades.  
• Recoñecer problemas de probabilidade composta, distinguindo se os sucesos son dependentes ou independentes, e 

resolvelos.   
• Recoñecer o concepto de variable aleatoria, os seus tipos e as funcións de probabilidade e de densidade. Identificar as 

características da función de distribución, utilizando a súa relación coas funcións de probabilidade e densidade.  

• Recoñecer a distribución binomial, obter distintas probabilidades partindo dela e calcular a súa media e a súa varianza.  
• Identificar a distribución normal, interpretar a campá de Gauss e tipificar e manexar a táboa N(0, 1) no cálculo de 

probabilidades. Axustar unha distribución binomial mediante unha normal nos casos no que sexa preciso. 
• Resolver problemas con porcentaxes, aumentos e diminucións porcentuais.  Distinguir entre xuro simple e composto e aplicalo 

a situacións reais.  
• Determinar as fórmulas precisas para a súa aplicación en situacións de anualidades de amortización e de capitalización. 

Interpretar novas nas que interveñan conceptos actuais como TAE, IPC ou EPA. Asimilar os conceptos que interveñen na 
matemática financeira, necesarios para desenvolverse en determinadas situacións cotiás.  

• Unidade 8.- Estatística bidimensional  

 

• Unidade 9.- Probabilidade  

 

• Unidade 10.- Distribucións binomial e 

normal. 

 

• Unidade 11.- Aritmética da economía 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES  
  

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES  

  • Operar con números enteiros, racionais e reais, aplicando a xerarquía das operacións. 

Recoñecer o conxunto numérico mínimo ao que pertence un número dado. Resolver situacións 

da vida cotiá utilizando as operacións de números decimais, fraccionarios e reais. Expresar 

resultados usando a representación de números reais e os distintos tipos de intervalos. Acotar 

erros. Manexar con soltura a notación científica.  

• Expresar un radical como potencia de expoñente fraccionario e viceversa. Operar con radicais. 

Racionalizar expresións con raíces no denominador.  

• Utilizar adecuadamente o concepto de logaritmo dun número. Empregar as propiedades dos 

logaritmos na resolución de problemas e ecuacións exponenciais.  

• Realizar operacións con polinomios. Aplicar a regra de Ruffini para realizar a división dun 

polinomio polo binomio x − a. Obter as raíces enteiras dun polinomio a partir dos divisores do 

termo independente. Aplicar o teorema do resto para atopar o valor numérico e as raíces dun 

polinomio. Utilizar o teorema do resto para saber se un polinomio é divisible polo binomio x−a.  

• Factorizar un polinomio. Realizar operacións con fraccións alxébricas. Utilizar a fórmula xeral, o 

discriminante e as relacións entre raíces e os coeficientes para resolver ecuacións de segundo 

grao. Transformar situacións reais en ecuacións ou sistemas de ecuacións lineares.  

• Resolver, analítica e graficamente, sistemas lineares de ecuacións, determinando a súa 

compatibilidade ou incompatibilidade. Resolver problemas reais utilizando sistemas non 

lineares de ecuacións, determinando a súa compatibilidade ou incompatibilidade. Achar o 

conxunto solución dunha inecuación de unha incógnita, representándoo sobre a recta 

numérica. Resolver inecuacións de dúas incógnitas e sistemas con inecuacións, representando 

o conxunto solución de xeito gráfico. 

• Analiza e comprende o enunciado a resolver (datos, 

relacións entre os datos, condicións, hipóteses, 

coñecementos matemáticos necesarios, etc.).  

• Establece conexións entre o problema do mundo real e o 

mundo matemático: identificando o problema ou 

problemas matemáticos que subyacen nel, así como os 

coñecementos matemáticos necesarios.  

• Recoñece os distintos tipos números reais (racionais e 

irracionales) e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa.  

• Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz e papel, calculadora ou 

programas informáticos, utilizando a notación máis 

adecuada e controlando o erro cando aproxima.  

• Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante 

a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.  

• Utiliza de xeito eficaz a linguaxe alxébrica para 

representar situacións suscitadas en contextos reais.  

• Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante 

a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 

gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas 

e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.  

• Uso correcto das operacións, 

radicais e logaritmos e dos 

intervalos na recta.  

• Factorización de polinomios.  

• Ecuacións polinómicas e con 

radicais. Resolución de 

sistemas lineais. Resolución 

gráfica de sistemas de  
inecuacións en dúas incógnitas  
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 • Achar o dominio e o percorrido dunha función, dada a súa gráfica ou a súa expresión alxébrica. 

Obter imaxes nunha función. Determinar o crecemento ou o decrecemento dunha función, 

obtendo os seus máximos e mínimos, absolutos e relativos. Estudar a concavidade e a 

convexidade dunha función. Distinguir as simetrías dunha función respecto do eixe Y e da orixe, 

recoñecendo se unha función é par ou impar. Determinar se unha función é periódica. 

Transformar funcións para obter outras funcións. Compor dúas ou máis funcións. Calcular a 

inversa dunha función. Representar graficamente funcións polinómicas de primeiro e de segundo 

grao.  

• Calcular, de xeito aproximado, os valores que toma unha función polinómica descoñecida 

partindo de datos coñecidos e utilizando a interpolación e a extrapolación. Estudar e representar 

graficamente funcións de proporcionalidade inversa.  Representar funcións radicais. Determinar, 

analítica e graficamente, a función exponencial. Identificar e interpretar as gráficas das funcións 

exponenciais. Interpretar e representar as gráficas das funcións logarítmicas. Determinar 

funcións trigonométricas. Representar graficamente funcións definidas por anacos.   

• Achar distintos termos dunha sucesión a partir da súa regra de formación, obtendo o termo xeral 

cando sexa posible.  

• Calcular o límite dunha sucesión. Determinar, se existe, o límite dunha función nun punto e os 

seus límites laterais. Obter os límites infinitos dunha función. Utilizar as propiedades dos límites 

para o seu cálculo. Resolver diferentes tipos de indeterminacións. Determinar as asíntotas e as 

pólas infinitas dunha función.  

• Achar a continuidade dunha función nun punto, estudando de que tipo son as súas 

descontinuidades.  

• Achar a taxa de variación media dunha función nun intervalo. Determinar a derivada dunha 

función nun punto, obtendo a función derivada asociada a esa función. Utilizar a interpretación 

xeométrica da derivada para resolver problemas.  

• Obter a ecuación da recta tanxente e da recta normal a unha función nun punto.  

• Obter a función derivada dunha función elemental. Calcular derivadas de operacións con 

funcións, aplicando a regra da cadea para achar derivadas de funcións compostas. Utilizar a 

relación entre derivada e crecemento para resolver problemas.  

• Calcular derivadas sucesivas dunha función. Resolver problemas de optimización nos que 

apareza o concepto de derivada dunha función.  

• Analiza funcións expresadas en forma algebraica, por 

medio de táboas ou gráficamente, e relaciónaas con 

fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos 

extraendo e replicando modelos.  

• Selecciona de xeito adecuado e razonadamente eixes, 

unidades e escalas recoñecendo e identificando os erros 

de interpretación derivados dunha mala elección, para 

realizar representacións gráficas de funcións.  

• Estuda e interpreta gráficamente as características dunha 

función comprobando os resultados coa axuda de medios 

tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas 

contextualizados.  

• Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou 

extrapolación a partir de táboas ou datos e interprétaos 

nun contexto.Calcula límites finitos e infinitos dunha 

función nun punto ou no infinito para estimar as 

tendencias dunha función.  

• Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha 

función en problemas das ciencias sociais.  

• Examina, analiza e determina a continuidade da función 

nun punto para extraer conclusións en situacións reais.  

• 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.  

• Aplica as regras de derivación para calcular a función 

derivada dunha función e obter a recta tangente a unha 

función nun punto dado.  

• Representar a gráfica das 

funcións elementais (concepto 

de pendente na recta), racionais 

e expoñenciais (dominio, 

continuidade, monotonía, 

extremos rel., concavidade, 

asíntotas horizontais e verticais) 

Resolver límites do tipo infinito 

menos infinito e infinito entre 

infinito.  

• Calculo de dominio, 

continuidade, monotonía, 

extremos relativos e asíntotas de 

funciones.  

• Cálculo de derivadas  

• Aplicación das derivadas  
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 • Representar unha variable bidimensional utilizando o diagrama de dispersión. Calcular a 

covarianza dunha variable bidimensional e o coeficiente de correlación lineal entre dúas 

variables partindo da súa covarianza e das súas desviacións típicas. Achar as rectas de regresión 

dunha variable bidimensional, realizando estimacións e predicións empregando esas rectas.  

• Distinguir se un experimento é aleatorio ou non. Determinar o espazo da mostra dun experimento 

aleatorio. Realizar operacións con sucesos, utilizando as súas propiedades. Usar a definición de 

probabilidade e calcular probabilidades coa regra de Laplace en contextos de equiprobabilidade. 

Achar probabilidades de forma experimental.  

• Distinguir e resolver problemas de probabilidade condicionada. Recoñecer e resolver problemas 

de probabilidade composta. Determinar a dependencia ou independencia de dous sucesos.  

• Distinguir entre variables aleatorias discretas e continuas. Utilizar a función de probabilidade 

dunha variable aleatoria discreta e a súa función de distribución asociada. Empregar a función 

de densidade dunha variable aleatoria continua e a súa función de distribución asociada no 

cálculo de probabilidades.  

• Identificar a distribución binomial e o valor dos seus parámetros en situacións da vida real, 

calcular probabilidades usando as táboas e obter o valor da súa media e da súa varianza.  

• Recoñecer a distribución normal e o valor dos seus parámetros en situacións reais, interpretar a 

campá de Gauss, manexar a táboa N(0, 1) e achar probabilidades mediante a tipificación.  
Axustar unha distribución binomial mediante unha normal en distintos casos. 

• Resolver problemas de porcentaxes utilizando os conceptos de aumentos e diminucións 

porcentuais e de porcentaxes encadeadas. Calcular xuros en problemas de xuros simples e 

compostos. Determinar cotas para espazos de tempo determinado en problemas de 

amortización e capitalización. Elaborar táboas de amortización con cotas para espazos de 

tempo determinado.  

• Calcular a TAE de depósitos e préstamos financeiros. Determinar a perda ou o aumento do poder 

adquisitivo en relación co IPC anual. Interpretar a Enquisa de Poboación Activa e determinar as 

características asociadas.   

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións 

relacionadas co azar e a estatística.  

• Razoa e argumenta a interpretación de informacións 

estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida 

cotiá.  

• Elabora e interpreta táboas bidimensionales de 

frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 

variables discretas e continuas.  

• Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións 

condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así 

como as súas parámetros para aplicalos en situacións da 

vida real.  

• Decide si dous variables estatísticas son ou non 

estatisticamente dependentes a partir das súas 

distribucións condicionadas e marxinais para poder 

formular conxecturas.  

• Usa adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e 

analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 

parámetros e xerar gráficos estatísticos.  

• Distingue a dependencia funcional da dependencia 

estatística e estima si dous variables son ou non 

estadísticamente dependentes mediante a representación 

da nube de puntos en contextos cotiáns.  

• 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.  

• 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.  

• Parámetros estatísticos. 

Covarianza. Coef. de 

correlación. Regresión lineal.  

• Sucesos. Probabilidade como 

medida. Probabilidade 

condicionada. Teorema das 

probabilidades totais.  

• Variable aleatoria. Función de 

masa e distribución. Uso das 

táboas das distribucións 

binomial e normal.  
•  Interese simple e composto.  

TAE. Anualidades.  
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 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
  

Conceptos e procedementos 90% Probas obxectivas escritas 

Traballo na aula 
10% Probas formativas e competenciais e 

observación do traballo na aula 
 
.  

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

•  Actividade lectiva presencial e semipresencial 

 

• En cada avaliación haberá dous exames como mínimo, sendo un deles necesariamente o exame global da avaliación. Na porcentaxe de nota 

que corresponde a probas obxectivas escritas e/ou exames, o 60 % corresponde ao exame global de avaliación e o 40 % ás probas obxectivas 

escritas e/ou exames realizados na avaliación. Se un alumno tivese que gardar corentena durante o ensino presencial e faltase 

xustificadamente a unha proba escrita, fará dita proba o día de reincorporación ás clases. 

• A nota final ordinaria da materia obterase facendo a media aritmética das notas sen aproximar das tres avaliacións parciais. Para superar 

a materia hai que aprobar as tres avaliacións, ou ben aprobar dúas avaliacións sempre que a media aritmética das tres avaliacións supere 

o cinco. 

• Cada avaliación terá a súa correspondente recuperación na que só contará dominar a materia polo que a cualificación da avaliación 

recuperada, Cualf.Rec, cando fose superior o igual a 5, será a obtida mediante a fórmula:      Cualf.Rec= 5+(cualf–5)·0,5     , sendo cualf 

a nota da recuperación. 

• Nos exames e probas escritas farase constar a puntuación parcial de cada problema ou cuestión. 

• De acordo co plan lector do centro faremos lecturas escollidas relativas á materia ou a personaxes distinguidos no campo das matemáticas.  

 

• Actividade lectiva non presencial 

 

• Neste contexto tamén se aplican as normas anteriores. En particular, seguirá a haber exames tanto de xeito ordinario como de xeito virtual, 

no curso creado na aula virtual do centro polo profesor da materia ou en google classroom. En calquera dos dous casos será necesario que 

se garanta a identidade do alumno que se examina. 

• As actividades non entregadas en tempo e forma na aula virtual consideraranse non entregadas. 
  


