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1. INTRODUCIÓN 
 
CONTEXTO LEXISLATIVO 
 Esta é programación didáctica das Matemáticas da ESO relativa aos cursos pares (2º ESO e 
4ºESO) e, polo tanto, na súa realización tivéronse como referencia lexislativa a Ley Orgánica 8/2013 
(LOMCE), de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, o Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do 
Bacharelato e o 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.  
 
Tivéronse en conta tamén as seguintes ordes: 
- Real Decreto 984/2021, de 16 de novembro, polo que se regulan a avaliación e a promoción na 

Educación Primaria, así como a avaliación, a promoción e a titulación na Educación Secundaria 
Obrigatoria, no Bacharelato e na Formación Profesional. 

- Orde de 25 xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa da avaliación nas ensinanzas de 
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de 
Galicia. 

- Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación pola que se regulan algunhas das medidas da 
atención á diversidade para o alumnado da ESO. 

- Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas ensinanzas de 
réxime xeral. 

- Orde  do 8 de setembro de 2021 pola que se desenrola o Decreto 229/2011, de 7 de decembro, 
polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, de 3 
de maio, de educación. 

- Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola 
que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. 

CONTEXTO DE CENTRO 
 Esta programación está elaborada tendo en conta o Proxecto Educativo de Centro (PEC), así 
como a memoria do curso pasado do Departamento. 
 O IES Castro da Uz está situado na localidade de As Pontes, provincia de A Coruña, ten como 
centro adscrito o CEIP A Fraga aínda que recibe alumnos do CEIP Santa María tamén da localidade. 
 A oferta educativa do Centro no curso 2018-2019 é ESO, ESA, FP básica e Ciclos formativos. 
  
CONTEXTO ORGANIZATIVO  
No curso 2022/23, o Departamento asumirá a docencia das materias que se amosan na seguinte táboa.  
 

CURSO  Nº GRUPOS SESIÓNS SEMANAIS 

Matemáticas 1º ESO  2 8 

Matemáticas 2º ESO 2 10 

Matemáticas 3º ESO 2 8 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO 1 4 

Ciencias Aplicadas I (FPB 1) 1 6 

Ciencias Aplicadas II (FPB 2) 1 7 

Ámbito Científico-Tecnolóxico III-IV (ESA) 1 8 

Titoría 2 ESO 1 1 

TOTAL: 52 
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COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO 
 O Departamento está formado por dúas  profesoras con destino definitivo no centro: María 
América Fernández Míguez, que asumirá a Xefatura de Departamento, e María Trastoy Rego. 
 Ademais, impartirán materias deste departamento profesores dos departamentos de Educación 
Física, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía, seguindo a seguinte distribución horaria: 
 

• María América Fernández Míguez: 
 

MATERIA GRUPO SESIÓNS 

Matemáticas 1º ESO 1º ESO Desdobre A 4 

Matemáticas 1º ESO 1º ESO Desdobre B 4 

Matemáticas 3º ESO 3º ESO Desdobre A 4 

Ámbito Científico-Tecnolóxico III-IV (ESA) Nivel III - IV ESA 6 

 18 

 

• María Trastoy Rego 
 

MATERIA GRUPO SESIÓNS 

Matemáticas 2º ESO 2º ESO Desdobre A 5 

Matemáticas 2º ESO 2º ESO Desdobre B 5 

Matemáticas 3º ESO 3º ESO Desdobre A 4 

Matemáticas Académicas 4º ESO 4º ESO 4 

Titoría 2º ESO 2º ESO 1 

 19 

 

• Mª Elena Hernández Ros 
 

MATERIA GRUPO SESIÓNS 

Ámbito Científico-Tecnolóxico III-IV (ESA) Nivel III - IV ESA 2 

 

• Elena García Muíño  
 

MÓDULO CICLO SESIÓNS 

Ciencias Aplicadas II Informática de oficina  

Mantemento de vehículos 

7 

 

• Olivia Estévez Martínez 
 

MÓDULO CICLO SESIÓNS 

Ciencias Aplicadas I Mantemento de vehículos 6 

 
 
As programacións das materias da ESA entréganse como anexos desta programación. 
As programacións da FPB entréganse a través da aplicación habilitada pola Consellería.  
As programacións dos cursos impares da ESO entregaranse a través da aplicación PROENS. 
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2. OBXECTIVOS  DA ESO  
 
 Segundo a Lomce, a educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
nas alumnas as capacidades que lles permitan:  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 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 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. 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 materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 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 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 realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa 
mellora. 
 n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 
 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito.  
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
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 Estes obxectivos aparecen relacionados co resto dos elementos do currículo nas táboas 
correspondentes aos desenvolvementos curriculares das materias dos cursos de 1º ESO e 3º ESO. 
 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE  
 
Segundo a LOMCE as competencias clave ás que deben contribuír todas as materias son as seguintes. 
 

• Comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

• Competencia dixital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 

• Competencias sociais e cívicas (CSC). 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

• Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
 Estas competencias atópanse relacionadas co resto de elementos do currículo no 
desenvolvemento curricular de todas as materias. 
 
 

4. METODOLOXÍA 

 
 Combinaremos o carácter terminal  e propedéutico da nosa materia ensinando contidos 
funcionais que os alumnos poidan utilizar na realidade da vida diaria á vez de contidos básicos sobre os 
que montar as novas aprendizaxes. Este curso, nin en 3º ESO nin en 4º ESO, ningún alumno elixiu 
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. Polo tanto, nestes cursos primará o carácter 
propedéutico da materia. 
Cremos tamén que o grave deterioro que afecta á linguaxe cotidiana ten o seu reflexo nas matemáticas 
como linguaxe que é e, por outra parte, impide a comprensión e expresión de enunciados, situacións ou 
fenómenos cos que traballar en matemáticas. Debemos, pois, utilizar en todas as nosas actividades 
situacións e procedementos que potencien o uso correcto de calquera linguaxe, pero especialmente o 
verbal e escrito, conteñan ou non términos matemáticos. E no campo concreto da linguaxe 
matemática, conseguir que o vocabulario, expresións e notacións e o seu uso sexa correcto e o máis 
extenso posible. Incidiremos nisto nas nosas clases en todos os cursos da ESO 
Procuraremos iniciar os bloques temáticos con actividades que esperten a interese do alumnado, 
explicaremos a teoría dun xeito claro, pero conciso; queremos que os alumnos manexen os conceptos 
básicos con soltura, que non se perdan en derivacións secundarias. Faranse exercicios e problemas de 
cada tema, uns na clase e outros como tarefa para casa que se corrixiran na clase ou dos que só se dará 
o resultado. Nestas actividades, sempre que os currículos das outras materias o permitan, 
fomentaremos a interdisciplinariedade e a funcionalidade. Remataremos cun resumo a modo 
esquemático que lles axude a integrar todos os conceptos, tanto prácticos como teóricos, e a preparar 
os controis. Un pilar básico da proposta metodolóxica son pois as ACTIVIDADES a realizar polos 
alumnos. Pasamos a describir algunhas deles brevemente. 
 
- Actividades de resolución de problemas 
  Resolver un problema pode levar a que o alumno faga suposicións, aproximacións e estimacións, 
organice o seu propio traballo, se confunda e detecte os posibles erros. Consiga ou non resolver o 
problema plantexado, só o feito de usar distintas estratexias para intentar resolvelo é un aprendizaxe 
en si mesmo. Un dos obxectivos principais da nosa materia é precisamente resolver problemas e neste 
sentido, plantexaránselles aos alumnos problemas de distinta dificultade ao longo do curso. 
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-Actividades de introdución:  
 Normalmente ó inicio de cada unidade didáctica presentaranse unha ou  varias actividades que 
activen a interese dos alumnos  que lles permitan crear o seu propio coñecemento axudados das nosas 
indicacións. Estas actividades serán realizadas de forma colectiva polo grupo-clase e poden entenderse 
como actividades de resolución de problemas. O profesor actuará de guía. Unha vez que os alumnos 
teñan xenerado os conceptos ou procedementos desexados, o profesor realizará unha síntese do 
conseguido. Este será un bo momento para utilizar a historia da Matemática, explicando analoxías e 
diferenzas entre a xénese histórica e a creación dos alumnos. 
Nestas actividades empregaremos diversos materiais como a calculadora, o ordenador, vídeos 
didácticos, libros de consulta, prensa, barallas, dominós, taboleiros, etc. 
 
-Actividades de consolidación de rutinas: 
 Normalmente realizaranse de modo individual. Aínda que en principio estas actividades poidan 
resultar pouco motivadoras para o alumnado, é necesaria a súa realización para que se afiancen os 
conceptos e métodos aprendidos.  
 
-Actividades de aplicación: 
 Tratan de aumentar a capacidade de transferir as aprendizaxes a situacións novas, tanto dentro 
das Matemáticas como doutros ámbitos.  
 
-Actividades integradoras: 
 Ó final de cada unidade didáctica realizaranse actividades que requiran  dominio de toda a 
unidade, e incluso de varias delas, co fin de non crear compartimentos estancos do coñecemento. 
 
- Actividades de investigación 
 Nalgunhas unidades proporanse actividades de investigación que serán realizadas en grupos ou 
de forma individual. Intentarase que estas actividades sexan de interese para os alumnos e aceptaranse 
as súas propostas sempre e cando teñan relación cos nosos obxectivos. 
 
- Actividades de reforzo e de ampliación  
 A diferencia nos ritmos de aprendizaxe dos alumnos atenderase mediante a presentación de 
actividades con diversos apartados en grado crecente de dificultade, de maneira que todos poidan 
conseguir algo. Realizaranse actividades  que cubran os mínimos que deben cumprir todos os alumnos e 
outras actividades complementarias, de reforzo e de ampliación.  
 
-Actividades de grupo 
 Durante este curso, debido ao contexto sanitario, só se farán actividades de grupo no exterior. 
 
-Actividades TIC’s 
 A nosa experiencia lévanos a considerar este tipo de actividades como motivadoras á vez que 
útiles na aprendizaxe. As temos programadas dende os primeiros cursos. Fundamentalmente, nos 
primeiros cursos utilizaremos unidades didácticas moi sinxelas que están á nosa disposición na web e 
actividades do bloque de Xeometría. Nos cursos superiores, iremos introducindo aos alumnos no uso da 
folla de cálculo, programas de álxebra simbólica, programas para representar gráficas...  
Estas actividades levaranse  a cabo moitas veces ao final dos temas e outras de modo transversal. 
 
-Actividades con materiais manipulables 
 O traballo manipulativo en matemáticas non só é favorable en canto á motivación do alumnado, 
senón que tamén favorece a adquisición de contidos ao poñer en xogo á vez distintas áreas do cerebro. 
Por iso, durante este curso, potenciaremos a realización deste tipo de actividades nas nosas aulas. 
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5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 O Departamento conta con diversos libros de texto que poden ser de axuda na preparación das 
clases. 
Un recurso habitual nas nosas clases, dende 1º da ESO, é a calculadora científica. Orientarase ós 
alumnos no uso da calculadora e fomentarase a autoaprendizaxe a través do uso do manual.  
Como libro de texto do alumno, para este curso 2022/23, utilizarase a serie Savia de editorial SM para  
4ºESO e o libro Matemáticas. 3 Secundaria. Revuela en 3º ESO. En 1º ESO e 2º ESO, no contexto do 
proxecto E-DIXGAL, primaremos o uso de recursos dixitais.  
Faremos tamén fincapé no uso de materiais manipulables nas clases,  no marco do Proxecto INNOVA 
que pretende levar a cabo este departamento. 
  
 

6. AVALIACIÓN  
 
6.1. A  AVALIACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL. 
 Entendemos a avaliación como un proceso integral, en que se consideran diversas dimensións ou 
vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, análise do proceso de ensinanza 
e da práctica docente, e análise da programación. 
 
6.2. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 O proceso de avaliación debe contribuír a que o alumno consolide o que xa sabe, descubra 
cousas, reforce o que non está suficientemente fixado e corrixa o mal aprendido. Por todo elo, a 
avaliación realizarase ó longo de todo o desenrolo da Unidade Didáctica.  
 Os procedementos e instrumentos de avaliación que utilizaremos habitualmente serán: 
Avaliación Inicial do alumnado: 
 Ao comezo do curso todos os alumnos farán unha proba na que se avaliarán os contidos mínimos 
do curso anterior ademais de outro cuestionario no que se poida observar a súa percepción das 
matemáticas.  
 Tamén teremos en conta os informes que aporte o Departamento de Orientación sobre o 
alumnado así como os informes de avaliación individualizados do curso anterior. 
 Neste departamento tamén se fai unha análise do alumnado tendo en conta a memoria do ano 
anterior na que se recollen os alumnos que necesitaron apoios ou reforzos educativos. Así, dende un 
principio, xa podemos comezar a facer certos reforzos que se prevén como necesarios. 
 
Avaliación do traballo diario e da actitude: 

• Valoración do traballo diario:  
 Consecución diaria de obxectivos curriculares: Mediante observacións directas do alumno na aula, 
ou mediante preguntas orais ou escritas. Tamén se valorará o traballo a través dos cursos virtuais. As 
valoracións quedarán reflexadas no diario de clase do profesor. 

• Valoración da actitude: Observarase e anotarase no diario de clase a participación, 
interese, grao de atención, traballo, esforzo, hábitos sociais... tanto na aula como no curso virtual.  

• Tarefas para casa: O profesor revisará que os alumnos traen feitas as tarefas da casa e anotarao no 
diario de clase. Tamén se enviarán tarefas a través do curso virtual e a súa entrega constará no historial 
da páxina.  

•  Producións dos alumnos:  Cadernos, resumos, traballos de síntese e aplicación, traballos de 
autoaprendizaxe… O caderno da clase debe ser un reflexo do seu traballo ao longo do curso e será un 
dos instrumentos que utilicemos para valorar o traballo diario. O portfolio e o historial da curso virtual 
fará o propio co traballo a través de medios tecnolóxicos.  
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Controis:  Farase como mínimo unha proba escrita parcial en cada avaliación, axustada aos estándares 
de aprendizaxe e ao explicado nas clases. Nos controis non se acumulará materia.  
Proba global en cada avaliación: Efectuarase unha proba global ó final de cada trimestre na que se 
acumulará toda a materia dada no trimestre.  
Probas de recuperación:  
Faranse probas de recuperación de cada avaliación para aqueles alumnos que non as aprobaran. Os 
alumnos que xa teñan aprobada unha avaliación non poderán presentarse para subir nota.  
Proba global de final de curso: 
Ao final de curso, farase unha proba global na que se avaliarán todos os contidos traballados durante o 
curso. Todo o alumnado deberá facer este exame e a súa nota terase en conta no cálculo na nota de 
final de curso. Este exame servirá de recuperación para aqueles alumnos que teñan algunha avaliación 
suspensa. Realizarase no período intermedio entre a terceira avaliación e a avaliación final.  
 
6.3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

A. NOTA DE CADA AVALIACIÓN 

SUMA DAS NOTAS DE COÑECEMENTO E DE ACTITUDE 

A avaliación estará aprobada se a suma das dúas notas é igual ou superior a 5.  

Nota coñecementos: ata 7 puntos. (70 % da nota de avaliación) 

Media ponderada dos controis e do exame final de avaliación, tendo en conta que o exame final de 

avaliación ten o dobre de peso que un control e que todos os controis teñen o mesmo peso.  

Nos controis non se acumulará materia. No exame final de avaliación si. 

Nota traballo diario e actitude: ata 3 puntos. (30 % da nota)  

• Traballo diario na clase e  realización de tarefas na casa: 0,5 puntos 

• Portfolio do alumno e tarefas na aula virtual: 0,5 puntos 

• Caderno e outras producións: 1 punto 

• Participación activa no curso da aula virtual: 0,5 puntos 

• Participación en actividades recreativas: 0,5 

 

Recuperacións:  

Os alumnos que suspendan unha avaliación deberán presentarse ao exame de recuperación da mesma.  

Os alumnos que xa teñan aprobada unha avaliación non poderán presentarse á recuperación para subir 

nota. 

Faranse recuperacións das tres avaliacións: 

1ª avaliación: a comezos da segunda. 

2ª avaliación: a comezos da terceira. 

3ª avaliación: nos días previos á terceira avaliación. 

A nota de cada exame de recuperación substituirá á nota de coñecemento desa avaliación sempre que 

sexa maior.  

 

NOTA DA AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 

Avaliación continua 

Media aritmética redondeada das notas das tres avaliacións 

A nota obtida mediante avaliación continua calcularase como  a nota media de contidos e traballo 

diario das tres avaliacións (non das notas redondeadas dos boletíns). Esta nota suporá o 90 % da nota 

de final de curso. 
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Exame global 

A nota obtida no exame global de xuño (de carácter ordinario)  suporá o 10 % restante.  

 

Unha vez sumadas as dúas porcentaxes e redondeado ás unidades, obterase a nota que aparecerá 

nos boletíns do alumnado.  

 

Importante: 

No caso de que a nota final do curso non sexa igual ou superior a cinco, farase un novo cálculo: 

tomarase como nota de coñecementos a nota do exame global e manterase a nota correspondente ao 

traballo diario e a actitude acadada ao longo do curso.  

 

NOTA FINAL: 70 % EXAME GLOBAL+ 30 % TRABALLO DIARIO 

 

Se unha vez redondeada esta nota, se acada o 5, a materia darase por aprobada.  

 

OBSERVACIÓNS: 

➢ Se un alumno non pode asistir a un control ou a un exame deberá traer a falta debidamente 

xustificada para poder repetirllo. A repetición da proba farase o antes posible, tendo sempre en 

conta as circunstancias que levaron ao alumno a non asistir á proba. De non traer xustificación, a 

nota correspondente será 0. 

➢ O uso de “chuleta” durante unha proba escrita conlevará unha nota de cero en dita proba. 

➢ Copiar ou deixar copiar a un compañeiro nun exame tamén conlevará un cero nesa proba.  

➢ Os exames faranse en bolígrafo azul ou negro non borrable e non se utilizará tipex.  

 

 

 
6.4. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO 
• Unha vez ó mes analizarase a programación e a súa adecuación ó proceso educativo no que todos 
estamos involucrados establecéndose as medidas correctoras que se estimen necesarias (Anexo II).  
• A análise dos resultados acadados en cada avaliación (Anexo III) tamén servirán de base para futuras 
modificacións da programación.  
• Á fin de curso recapitularanse todas estas reflexións, de maneira que queden plasmadas na memoria e 
sexa este un documento que axude á redacción da programación do próximo curso.  
 
6.5. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA E DA PRÁCTICA DOCENTE 

• Analizaranse os resultados obtidos polos alumnos na nosa materia en cada avaliación. 

• Valorarase a adecuación dos tempos programados para cada tema por si é necesario aumentar ou 
diminuír algún. 

• Ao final de curso pasaráselle un cuestionario ao alumnado no que poidan opinar sobre a nosa práctica 
docente con items relativos ao interese dos contidos, as actividades, explicacións, traballos, exames.... 
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7. PLAN PARA SUPERAR A MATERIA PENDENTE 
 
A materia pendente pódese aprobar de tres xeitos distintos. 

• A través dunha proba global en maio, de carácter ordinario, e en caso de suspender a 
mesma, outra  en xuño, de carácter extraordinario.  
A materia considerarase aprobada cando a nota dalgunha destas probas sexa igual ou 
superior a 5. 
 

• A través de dúas probas parciais, unha para cada avaliación. A nota final calcularase como a 
media aritmética das notas dos parciais.  
A materia considerarase aprobada cando a media redondeada sexa igual ou superior a 5. 
 

• Debido ao carácter cíclico do currículo de matemáticas, tamén se dará por aprobada a 
materia do curso anterior cando na nota final do curso actual do alumno se obteña unha 
nota igual ou superior a 3.  

 
A distribución de alumnado coa materia pendente neste curso 2022/23 é a seguinte: 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

0 5 0 1 

 
 

8. PLANS ESPECÍFICOS PARA REPETIDORES 
A distribución de alumnos que repiten curso durante este curso é a seguinte: 
 
 
 
Para estes alumnos, valorarase a necesidade ou non de reforzo educativo dende comezo do curso, 
tendo en conta a nota obtida o curso pasado na nosa materia, así como as valoracións do 
Departamento de Orientación.  
 

9. FOMENTO DA LECTURA 
Según o Anexo V do D. 133/2007 e tamén segundo D. 86/2015, a comprensión lectora e a expresión 
oral e escrita traballaranse en todas as materias ó longo da etapa.  
A nosa aportación ó fomento da lectura terá dúas vertentes: 
Por un lado, na práctica diaria pediráselles ós alumnos: 
 Lectura oral e comprensiva de enunciados de problemas e análise da información que conteñen así 
coma explicacións orais dos procedementos seguidos para realizar un exercicio ou resolver un 
problema. Este tipo de actividade soe presentar dificultades para o alumnado, pero é indispensable a 
súa práctica para conseguir o rigor necesario na expresión e a interiorización dos conceptos e 
procedementos practicados. 
Por outro lado, ó longo do curso:  
 Proporemos ós alumnos, na clase, lecturas de fragmentos extraídos de obras relacionadas dalgún 
xeito coas matemáticas. Tralas lecturas, proporanse unha serie de actividades para realizar de forma 
oral na clase ou de forma escrita como tarefa para casa. Preténdese, deste xeito, que o alumno 
descubra o gosto pola lectura e lea, por iniciativa propia, as obras completas que lles acerquemos. Hai 
unha grande cantidade de obras literarias relacionadas coas matemáticas. Sirvan como mostra as 
seguintes obras: 
 

• JORDI SIERRA I FABRA, El asesinato del profesor de matemáticas. (Ed. Anaya. Madrid,2002)  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1 1 3 1 
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• ENZENSBERGER, H, M., El diablo de los números. (Siruela,  Madrid, 1997) 

• Mª ISABEL MOLINA, El señor del cero. (Alfaguara, Madrid, 2002) 

• SIR ARTHUR CONAN DOYLE, Estudio en escarlata. (Punto de lectura, Madrid, 2007) 

• TAHAN, MALBA, El hombre que calculaba. (Verón Editor. Barcelona, 2007) 

• JULIO VERNE,  Veinte mil leguas de viaje submarino. (Everest, León, 1999) 

• EDWIN A. ABBOTT, Planilandia. (José j. de Olañeta, Editor, Barcelona, 1999) 

• ANDRADOS HERANZ, CARLOS, Póngame un kilo de matemáticas. (Ediciones SM, Madrid, 2003) 

• LEWIS CARROLL, Un cuento enmarañado. (Ediciones Nívola, Madrid, 2002) 

• Poesías matemáticas de distintos autores: Wislawa Szymborska, Manuel Rivas, Gabriel Celaya, 
Rafael Alberti… 
 

10. FOMENTO DAS TIC’s 
 
Segundo o D.133/2007 e tamén segundo D. 86/2015, a comunicación audiovisual e as tecnoloxías da 
información e a comunicación traballaránse en todas as materias ó longo da etapa. A incorporación das 
TIC’s ó ámbito da educación aporta unha grande fonte de recursos e materiais didácticos  que inflúen 
de manera significativa no ensino e na aprendizaxe da comunidade estudiantil. A utilización das TIC’s na 
aula proporciona ó estudiante unha ferramenta que se adecúa á súa actual cultura tecnolóxica e lle dá a 
posibilidade de responsabilizarse máis da súa educación, ademáis de ser un factor determinante para a 
súa motivación.  O uso das TIC’s mellora e facilita as adaptacións ós diferentes ritmos de aprendizaxe, 
promoven unha aprendizaxe cooperativa e favorecen o desenvolvemento de habilidades de búsqueda e 
selección da información. Todo elo pode contribuir á reducción do fracaso escolar, sen olvidar a súa 
capacidade de ofrecer recursos educativos ou planificar a actividade docente. 
A aula de matemáticas deste centro está dotada dun ordenador portátil e dun proxector o que permite 
presentar os contidos da asignatura dunha forma quizáis máis atractiva para o alumnado. Tentaremos 
sacarlle o máximo partido a este recurso ensinándo aos nosos alumnos a utilizar programas 
matemáticos que poidan despois usar nas súas casas e páxinas web que lles sirvan de apoio. 
Ademais, en 1º ESO e 2º ESO, estamos inmersos no Proxecto Abalar con todo o que iste conleva. 
 
Espazo virtual 
 
 Disporemos de cursos moodle para todos os cursos da ESO na aula virtual do centro. Estes cursos 
están estruturados por temas e neles poñeremos a disposicón do alumnado recursos dixitais 
(documentos, enderezos de páxinas web, vídeos, reforzos ou incluso exames). Dentro de cada tema 
procuramos poñer a disposición do alumnado materiais de reforzo, algún recurso interactivo on line ou 
algún programa de software libre para descargar.  
  
Uso de Programas específicos 
 Parécenos importante ter como referencia un programa de software libre para cada bloque de 
contidos. Así en Álxebra e Aritmética, eliximos WIRIS (recurso on line). Para os temas de Xeometría e 
Funcións,  GeoGebra e, en Estatística e Probabilidade, a folla de cálculo de Open Office.  A medida que 
os alumnos vaian profundizando nos contidos dos diferentes bloques irán aprendendo a utilizar 
distintas funcións destes programas.  
 
Planificación do uso dos programas citados durante este curso: 
 

 1º ESO 2º ESO 3ºESO 4º ESO 

GeoGebra ✓  ✓  ✓  ✓  

Folla de Cálculo •  •  ✓  ✓  

Wiris •  •  ✓  ✓  
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Páxinas web utilizadas 
 En canto aos recursos online interactivos, na súa elección sempre utilizamos o criterio de 
calidade e adecuación aos contidos desenrolados na aula. Na maioría dos casos utilizamos estes enlaces 
como material de apoio das nosas clases. Temos como obxectivo que os nosos alumnos coñezan nun ou 
noutro tema páxinas de moi boa calidade que lles poidan facilitar a autoaprendizaxe nos cursos da ESO 
e en cursos posteriores. Destacamos as seguintes páxinas: 

• Páxina materiais GeoGebra  
https://www.geogebra.org/ 

• Páxinas do ITE 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/ 
Banco de recursos Educalab 
http://procomun.educalab.es/es 
Proyecto Gauss 
http://recursostic.educacion.es/gauss/proc/ 

• Libros interactivos do Proyecto ed@d do MEC: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 

• Os exercicios interactivos de http://www.ematematicas.net/ 

• Exercicios interactivos de Álxebra en Álgebra con Papas: 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1291360755/contido/index.ht
m 

• Lóxicamente, tamén se utilizarán os recursos online da editorial SM. 
 

 
Planificación de uso das páximas web citadas durante este curso: 
 

 1º ESO 2º ESO 3ºESO 4º ESO 

ematemáticas ✓  ✓  ✓  ✓  

Álgebra con Papas ✓  ✓  ✓   

Proyecto ed@d ✓  ✓  ✓  ✓  

 
 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
A. MEDIDAS HABITUAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Consideramos que o tratamento da diversidade debe estar presente de forma continua no proceso de 
ensinanza-aprendizaxe, non simplemente na presentación de actividades de reforzo e ampliación. Os 
nosos alumnos teñen distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades... Por iso, a atención 
á diversidade debe converterse nun aspecto característico da práctica docente diaria. No noso caso, a 
atención á  diversidade contémplase como algo habitual nos seguintes planos:  

• Atención á diversidade na metodoloxía 
Existen diferentes estratexias para abordar esta cuestión como a maneira na que se organiza unha 
clase, os grupos que formamos, as distintas formas de explicar un mesmo concepto, a diversidade en 
enunciados de exercicios e problemas, e, quizais, sobre todo, o procurar, na medida do posible, que a 
ensinanza sexa individualizada, en función das necesidades concretas de cada alumno. 
No mesmo momento no que se inicia o proceso educativo, comezan a manifestarse as diferencias entre 
os alumnos. 
A falta de comprensión dun contido matemático pode ser debido, entre outras causas, a que os 
conceptos ou procedementos sexan demasiado difíciles para o nivel de desenvolvemento matemático 

http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/matematicas/
http://procomun.educalab.es/es
http://recursostic.educacion.es/gauss/proc/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.ematematicas.net/
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1291360755/contido/index.htm
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1291360755/contido/index.htm
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do alumno, ou pode ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, e non dá tempo para unha 
mínima comprensión. 
A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o proceso 
de aprendizaxe e levar ó profesor a: 
- Detecta-los coñecementos previos dos alumnos. Ós alumnos nos que se detecte unha deficiencia 
nos seus coñecementos, débeselles propoñer unha ensinanza compensatoria, na que debe desempeñar 
un papel importante o traballo en situacións concretas. 
- Procurar que os contidos matemáticos novos que se ensinan conecten cos coñecementos previos 
e sexan adecuados ó seu nivel cognitivo. 
- Intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa suficiente para unha mínima 
aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 
 

• Atención á diversidade nos materiais utilizados 
A selección dos materiais utilizados na aula ten tamén unha grande importancia á hora de atender ás 
diferencias individuais no conxunto dos alumnos e alumnas. Como material esencial debe considerarse 
o libro base nos grupos de 2º, 3º e 4º ESO e o material E-DIXGAl para 1 ESO. O uso de materiais de 
reforzo ou ampliación, tales como os cadernos monográficos, permite atender á diversidade en función 
dos obxectivos que nos queiramos fixar. 
Por conseguinte, estableceremos unha serie de obxectivos que persigan a atención ás diferencias 
individuais dos alumnos e alumnas, e seleccionaremos os materiais curriculares complementarios que 
nos axuden a alcanzar eses obxectivos. 
Utilizaremos materiais manipulables na aula, sempre que a situación sanitaria o permita.  
 

• Atención á diversidade na organización dos grupos.  
Faranse desdobres nos cursos de 1º ESO, 2º ESO. 
 

• Atención á diversidade seguindo os protocolos da Consellería.  
Seguiremos os protocolos de actuación publicados pola Consellería en todos os casos diagnosticados 
para os que estea indicados.  
 
 
B. OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
É moi importante detectar o antes posible as necesidades específicas de alumnos que presentan moitas 
dificultades na nosa materia. Unha vez feita a valoración inicial temos distintos tipos de vías de 
actuación: 
 
Valoración inicial 
Para detectar a necesidade de reforzo educativo o antes posible, temos en conta: 

• A memoria do departamento do curso pasado.  

• As valoracións iniciais feitas en reunións de equipos docente.  

• Os informes que nos facilita o Departamento de Orientación sobre o alumnado de nova 
incorporación ao centro. 

• Os expedientes e informes do alumnado de nova incorporación ao centro.  
 

Vías de actución 

Reforzos educativos. 

 O reforzo educativo afecta a elementos non prescriptivos do currículo polo que nos permite 
variar a secuencia dos contidos, os instrumentos de avaliación e a metodoloxía. Está destinado a 
alumnos que poden continuar o proceso ordinario de ensino só con estas medidas. Debe constar no 
expediente académico do alumno e as familias deben ser informadas.   
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 Aplicarase reforzo educativo a aqueles alumnos que se detecte que o precisen, previa 
comunicación ós titores. Dito reforzo consistirá na modificación dos controis e exames sen modificación 
dos contidos.  
 Deste xeito, dende o principio, farase reforzo educativo ao seguinte alumnado: 
 

• Alumnado que xa estivo neste centro o curso pasado: 
o Alumnado que xa tivo reforzo o curso pasado e obtivo como nota final un suspenso. 
o Alumnado que repite curso e suspendeu as matemáticas o curso pasado. 
o Alumnado coa materia pendente do curso anterior.  

 

• Alumnado de 1º ESO coas matemáticas de 6º de E.P. suspensas ou que xa tivese reforzo 
educativo nas matemáticas de 6º de primaria: 
Este curso incorpórase ao centro alumnado que xa recibiu reforzo educativo en primaria. Para 
este alumnado valoraremos comezar cos reforzos dende o principio do curso.  
 
 

Ao longo do curso, e tendo en conta os resultados que se vaian obtendo na avaliación, valorarase facer 
reforzo a outros alumnos ou, retirar o reforzo ao alumnado que xa non o necesite.  
  

Adaptacións curriculares. 

 Afecta a elementos prescriptivos do currículo (Obxectivos, Contidos e Criterios de Avaliación) e 
están indicadas para alumnos con n.e.e. (Persoais, sociais, culturais ou capacidades excepcionais).  
 Neste curso, actualizaranse as adaptacións curriculares de tres alumnos de 3º ESO e farase unha 
adaptación curricular dun alumno de 1º ESO que se acaba de incorporar ao centro. 
 Distribución do alumnado con adaptacións curriculares dende o inicio de curso: 
 
 
 
 
  
 

12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
 
Segundo a LOMCE, traballaranse en todas as materias:  

• A Comprensión lectora 

• A Expresión oral e escrita 

• A Comunicación audiovisual 

• As tecnoloxías da información e da comunicación 

• Emprendemento 

• A Educación cívica e constitucional 
 
Así mesmo, debe incluirse nas programacións a prevención da violencia de xénero, da violencia contra 
as persoas con discapacidade, de violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 
xenofobia. 
  
Xa se falou noutros puntos previos desta programación da contribución da materia á comprensión 
lectora, expresión oral e escrita, comunicación audiovisual e TIC. A nosa contribución ao 
emprendemento pode facerse a través de propostas de traballos de investigación de tipo estatístico ou 
mediante o desenrolo dos contidos relativos á matemática mercantil e do consumido, útiles e 
necesarios no emprendemento empresarial. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1 0 3 0 
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Os contidos relacionados coa Educación Cívica e Constitucional están enmarcados no desenrolo das 
actitudes abertas hacia as opinións dos demais e de actitudes críticas  ligadas ao rigor, a precisión e a 
orde na realización  de tarefas en todas as súas fases, como valores fundamentais nunha  sociedade 
democrática. A  práctica cotiá de actividades matemáticas pode contribuir a que os alumnos  adquiran e 
desenrolen estes valores. Ponse especioal coidado en que nos materiais nin na linguaxe, nin nas imaxes, 
nin nas situacións de presentación de problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel 
cultural, relixión, riqueza, aspecto físico, etc. 
 
 

13. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 
A nosa contribución ao Plan de Convivencia farase mediante: 

• A difusión e valoración das normas de convivencia na aula. 

• A realización de actividades participativas tanto do grupo completo, como de pequenos grupos. 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Durante este curso prevense facer as seguintes actividades: 

• Concurso de fotografía matemática para todo o alumnado da ESO. 
• Canguro matemático para todo o alumnado da ESO. 
• Taller de papiroflexia. 
• Celebración do día internacional das matemáticas.  
• Taller de arquitectura Palitroques. 
• Ruta matemática coa colaboración de outros departamentos. 

 
 

15. INFORMACIÓN AO ALUMNADO 
 
Ó comezo do curso daráselle a coñecer ó alumnado a información relativa á programación, con especial 
referencia ós criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 
Explicaráselles cómo será avaliado o grao de consecución dos estándares ou dos criterios de avaliación 
(en 1º e 3º ESO), así como a súa secuenciación e calificación. Remarcaremos que a actitude e o traballo 
diario tamén forman parte das notas do curso e que poden marcar a diferencia entre aprobar ou 
suspender. Ista información estará á súa disposición nos cursos da aula virtual do centro tal e como 
aparece no anexo I desta programación. 
A programación deste departamento queda no centro e na súa páxina web a disposición de calquera 
alumno ou titor de alumno  
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PROGRAMACIÓN POR CURSOS 

 

2º DE ESO 

 
TEMPORALIZACIÓN  
Tendo en conta a memoria do curso pasado, plantexamos unha secuenciación por bloques de xeito 
tradicional: primeiro Aritmética, logo Álxebra, Funcións, Xeometría, e Estatística.  
Esta distribución correspóndese cos seguintes temas do libro de texto: 
 
Bloque 1: durante todo o curso. 
Bloque 2 (Aritmética e Álxebra): primeiro/segundo trimestre. 
Bloque 3 (Xeometría): terceiro trimestre. 
Bloques 4 (Funcións e gráficas): segundo trimestre. 
Bloque 5 (Estatística e Probablilidade): segundo/terceiro trimestre. 
 
Modificación debida ao cambio no calendario da terceira avaliación: 
Os días reservados para reforzo, entre a terceira avaliación e a avaliación final, utilizaranse para 
continuar dando todo o temario previsto, xa que non se están a cumplir as datas programadas.  
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 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo estándar Competencias clave 

 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. 

▪ Expresa verbalmente e de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

CCL 
CMCCT 

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). 

▪ Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas. 

CMCCT 

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

▪ É capaz de prever o número de 
solucións dun problema a partir do 
seu enunciado. 

CMCCT 

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

▪ Fai estimacións e conxecturas 
sobre as solucións dun problema a 
partir do seu enunciado. 

CMCCT 

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

▪ Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na 
resolución de problemas. 

CMCCT 
CAA 

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 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

B1.3. Describir e analizar situacións de 
cambio, para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
valorando a súa utilidade para facer 
predicións. 

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

▪ Identifica patróns matemáticos en 
distintos contextos. 

CMCCT 
CCEC 

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

▪ Utiliza patróns matemáticos 
achados para facer predicións de 
resultados. 

CMCCT 
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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. 

▪ Revisa a idoneidade dos  
razoamentos e a coherencia das 
solucións dos problemas resoltos. 

CMCCT 

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. 

▪ Formula novos problemas a partir 
dun resolto particularizando en 
casos concretos ou tentando 
xeneralizar. 

CMCCT 
CAA 

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). 

▪ Expón e e argumenta o proceso 
seguido en proxectos de 
investigación utilizando distinta 
linguaxes (alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-
probabilística). 

 

CCL 
CMCCT 

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. 

▪ Identifica situacións reais 
susceptibles de modelización 
matemática. 

CMCCT 
CSC 

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. 

▪ Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo 
matemático. 

 
 

CMCCT 
CSIEE 

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

▪ Elabora e utiliza modelos 
matemáticos sinxelos que permitan 
solucionar problemas do mundo 
real. 

 

CMCCT 

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

dun problema no contexto do 
propio problema. 

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. 

▪ Valora a adecuación e as 
limitacións dos modelos 
matemáticos e propón melloras. 

CMCCT 

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. 

▪ Reflexiona e valora o proceso 
seguido e saca conclusións sobre 
el e os seus resultados valorando 
outras opinións. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

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 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). 

▪ Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas: 
esforzo, perseveranza, 
flexibilidades, aceptación da crítica 
razoada… 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

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. 

▪ Formula retos e problemas 
adecuados ao seu nivel educativo. 

CMCCT 

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

▪ Distingue entre problema e 
exercicio. 

 

CMCCT 

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. 

▪ Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

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

▪ Coopera e sabe traballar en 
equipo. 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 
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 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. 

▪ Toma decisións en situacións de 
bloqueo en contextos de resolución 
de problemas. 

CMCCT 
CSIEE 

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. 

▪ Reflexiona sobre as súas decisións 
no proceso de resolución de 
problemas e aprende cara 
situacións futuras. 

CMCCT 
CAA 
 

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 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. 

B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

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. 

▪ Selecciona a ferramenta mais útil a 
utilizar en cálculos numéricos entre 
calculadora, folla de cálculo. 

CMCCT 
CD 

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

▪ Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer gráficas de funcións. 

CMCCT 

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

▪ Deseña cadros sinópticos para 
explicar o proceso seguido na 
solución de problemas. 

 

CMCCT 

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

▪ Recrea obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas. 

▪ Descubre ou comproba 
propiedades xeométricas utilizando 
ferramentas tecnolóxicas. 

 

CMCCT 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para tratar datos e gráficas estatísticas, 

▪ Utiliza a folla de cálculo para tratar 
datos estatísticos. 

CMCCT 
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extraer información e elaborar 
conclusións. 

 

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 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. 

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. 

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. 

▪ Elabora documentos dixitais 
propios coa ferramenta tecnolóxica 
apropiada. 

 

CD 
CCL 

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

▪ Elabora e utiliza recursos para 
apoiar as súas exposicións orais. 

CCL 

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. 

▪ Usa os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe. 

CD 
CAA 

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

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e tarefas. 

CD 
CSC 
CSIEE 

 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. Comparación 
de fraccións. Representación, 
ordenación e operacións. 
B2.3. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións. 

B2.1. Utilizar números naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais, e 
porcentaxes sinxelas, as súas 
operacións e as súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar 
información, e resolver problemas 
relacionados coa vida diaria. 

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

▪ Clasifica en números naturais, 
enteiros e fraccionarios un 
conxunto de números dado. 

▪ Ordena e representa na recta os 
números enteiros. 

▪ Ordena e representa na recta 
números con varias cifras decimais 
e distinto signo. 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de 
expresións numéricas de distintos tipos 
de números mediante as operacións 

▪ Realiza cálculos nos que 
interveñan distintas operacións. 

▪ Calcula raíces cadradas de 

CMCCT 
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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. 

elementais e as potencias de expoñente 
natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións. 

cadrados perfectos e raíces 
cadradas enteiras por 
aproximación. 

▪ Coñece a definición de raíces de 
orde superior e calcula raíces 
exactas. 

 

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. 

▪ Resolve problemas utilizando 
distintos tipos de número e 
operacións. 

 

CMCCT 

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. 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. 

B2.2. 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. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente 
natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 

▪ Simplifica expresións con potencias 
de expoñente enteiro e base 
fraccionaria utilizando as 
propiedades das potencias. 

▪ Calcula o valor de potencias de 
expoñente natural e enteiro. 

▪ Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias xunto con 
outras operacións aplicando 
correctamente a xerarquía das 
operacións. 

CMCCT 

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

▪ Transforma e clasifica fraccións en 
decimais. 

▪ Acha a fracción xeratriz de 
números decimais exactos e 
periódicos.  

 

CMCCT 

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

▪ Escribe números moi grandes e 
moi pequenos en notación 
científica e viceversa.  

CMCCT 
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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. 

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 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. 

▪ Realiza operacións combinadas 
nas que aparecen números 
enteiros, decimais e fraccionarios 

CMCCT 

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. 

▪ Aplica estratexias de cálculo 
mental para facer diversos 
cálculos: multiplicar e dividir por 
potencias de dez, multiplicar por 
determinadas fraccións e 
decimais... 

CMCCT 

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. 

▪ Realiza cálculos cos distintos 
números do xeito mais adecuado 
(de forma escrita, oral ou con 
calculadora). 

CMCCT 

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 

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. 

▪ Identifica magnitudes directamente 
e inversamente proporcionais. 

▪ Dados tres termos, calcula o cuarto 
termo dunha proporción. 

▪ Completa táboas de 
proporcionalidade directa e inversa. 

▪ Resolve problemas de 
proporcionalidade directa, inversa e 
composta por distintos métodos. 

 

CMCCT 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e 
recoñece que interveñen magnitudes 

▪ Recoñece magnitudes non 
proporcionais.  

CMCCT 
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inversamente proporcionais que non son directa nin inversamente 
proporcionais. 

e 
f 
g 
h 

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

B2.6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando os patróns e 
leis xerais que os rexen, utilizando a 
linguaxe alxébrica para expresalos, 
comunicalos e realizar predicións sobre 
o seu comportamento ao modificar as 
variables, e operar con expresións 
alxébricas. 

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. 

▪ É capaz de traducir enunciados a 
linguaxe alxébrica. 

▪ Calcula o valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

▪ Suma, resta, multiplicación, división 
e potencia de monomios. 

▪ Suma, resta e multiplicación e 
potencia de polinomios. División de 
un polinomio entre un monomio.  

▪ Extracción de factor común.   

CMCCT 

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. 

▪ Utiliza a linguaxe alxébrica para 
describir regularidades numéricas 
(números pares, números impares, 
múltiplos dun número…) 

CMCCT 

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

▪ Simplifica expresións alxébricas 
nas que aparecen as operacións 
estudiadas.  

CMCCT 

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. 

▪ Comproba, sen resolver, se un 
número é solución dunha ecuación.  

▪ Comproba, sen resolver, se un par 
de números son solución dun 
sistema de ecuacións.  

CMCCT 

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. 

▪ Resolve ecuacións de primeiro 
grao con parénteses e/ou 
denominadores. 

▪ Resolve ecuacións de segundo 
grao completas e incompletas, do 
xeito mais adecuado . 

▪ Resolve problemas utilizando 
ecuacións de primeiro e segundo  
grao. 

CMCCT 
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▪ Resolve sistemas de ecuacións 
usando o método gráficos e 
alxébricos.  

▪ Resolve problemas utilizando 
sistemas de ecuacións.  

 Bloque 3. Xeometría   

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. 

▪ Coñece significado aritmético e 
xeométrico do teorema de 
Pitágoras.  

▪ Coñece algunha demostración do 
teorema de Pitágoras. 
 

CMCCT 

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 

▪ Utiliza o teorema de Pitágoras para 
resolver problemas en contextos 
cercanos ou xeométricos. 

CMCCT 

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. 

▪ Recoñece figuras semellantes e 
calcula a razón de semellanza ente 
lonxitudes, superficies e volumes. 

▪ Coñece os criterios de semellanza 
entre triángulos. 

▪ Coñece o Teorema de Thales e o 
aplica para plantexar proporcións 
que permitan calcular os termos 
descoñecidos de triángulos.  

CMCCT 

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

▪ Resolve problemas de escalas en 
mapas e maquetas e noutros 
contextos cercanos utilizando a 
semellanza.  

CMCCT 

 
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 

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

▪ Coñece os elementos básicos dos 
poliedros regulares.  

CMCCT 
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os seus elementos característicos 
(vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao 
cortar con planos, corpos obtidos 
mediante seccións, simetrías, etc.). 

axeitada. 

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

▪ Cosntrúe seccións de corpos 
planos mentalmente ou utilizando 
GeoGebra. 

CMCCT 

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

▪ Identifica os corpos  a partir dos 
seus desenvolvementos no plano e 
viceversa. 

CMCCT 

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. 

▪ Calcula áreas de corpos 
xeométricos a partir dos 
desenvolvementos no plano. 

▪ Calcula a área da esfera. 
▪ Calcula os volumes de prismas, 

pirámides, cilindros, conos e 
esferas. 

▪ Resolve problemas nos que 
interveñan cálculo de áreas e/ou 
volumes de corpos xeométricos. 

CMCCT 

 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. 

▪ Coñece as definicións de función, 
variable dependente e variable 
independente. 

▪ Coñece a relación entre táboas, 
gráficas e fórmulas. Pasa dunha a 
outra e utiliza a máis adecuada en 
dada caso. 
 

CMCCT 

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; 

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. 

▪ Recoñece se unha gráfica se 
corresponde cunha función ou non.  

CMCCT 

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

▪ Utiliza os intervalos da recta real no 
estudo das características das 
gráficas.  

▪ Coñece as definicións de dominio e 

CMCCT 
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máximos e mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 

recorrido e os acha a partir de 
gráficas e expresións alxébricas 
sinxelas. 

▪ Estuda continuidade e puntos de 
corte cos eixes a partir da gráfica 
ou da expresión alxébrica.  

▪ Estuda a monotonía dunha función 
a partir da súa gráfica.  

 

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 para a 
construción e interpretación de gráficas. 

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. 

▪ Recoñece funcións lineais a partir 
da gráfica, da táboa ou da súa 
fórmula. Pasa dunha forma a outra. 

▪ Indica cal é a pendente dunha 
recta a partir da súa fórmula. 

▪ Recoñece rectas paralelas a partir 
das fórmulas. 

▪ Relaciona signo da pendente coa 
monotonía da función. 

 

CMCCT 

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

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

CMCCT 

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

▪ Deduce a fórmula entre 
magnitudes directamente 
proporcionais e a representa.  

CMCCT 

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. 

▪ Deduce a fórmula entre 
magnitudes inversamente 
proporcionais e a representa de 
xeito aproximado.  

▪ Resolve problemas nos que 
interveñan funcións lineais. 

CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

a B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e B5.1. Formular preguntas axeitadas MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos ▪ Ordena datos en táboas e calcula a CMCCT 
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b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 

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. 

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. 

dunha poboación de variables 
cualitativas ou cuantitativas en táboas, 
calcula e interpreta as súas frecuencias 
absolutas, relativas, e acumuladas, e 
represéntaos graficamente. 

súa frecuencia absoluta, relativa e 
acumulada. 

▪ Ordena datos en táboas de datos 
agrupados.  

▪ Organiza os datos estatísticos en 
diagramas de barras e de sectores. 

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. 

▪ Calcula a media aritmética, a moda 
e a mediana de distribucións 
estatísticas discretas e continuas 
(ou con datos agrupados). 

▪ Calcula o rango e os cuartís. 
▪ Utiliza os conceptos estudados na 

resolución de problemas.  

CMCCT 

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

▪ Interpreta gráficos estatísticos 
sinxelos (diagramas de barras,  
histogramas, polígonos de 
frecuencias, diagramas de 
sectores) 

CMCCT 

e 
f 
h 

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: 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. 

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, o rango e os cuartís. 

▪ Utiliza a calculadora para calculala 
media.  

CMCCT 

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

▪ Utiliza a folla de cálculo para facer 
diagramas de barras, histogramas 
e diagramas de sectores. 

 

CMCCT 

e 
f 
h 

B5.7. Fenómenos deterministas e 
aleatorios. 
B5.8. Formulación de conxecturas sobre 
o comportamento de fenómenos 

B5.3. Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios, valorando 
a posibilidade que ofrecen as 
matemáticas para analizar e facer 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 

▪ Distingue entre suceso aleatorio e 
determinista. 

CMCCT 

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa ▪ Calcula  a frecuencia relativa dun CMCCT 
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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. 

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. 

dun suceso mediante a 
experimentación. 

suceso mediante experimentación. 

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

▪ Expresa a probabilidad en 
porcentaxe e utilízaa para facer 
predicciós.   

CMCCT 

b 
f 
h 

B5.10. Sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables. 
B5.11. Espazo mostral en experimentos 
sinxelos. Táboas e diagramas de árbore 
sinxelos. 
B5.12. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos. 

B5.4. Inducir a noción de probabilidade 
a partir do concepto de frecuencia 
relativa e como medida de incerteza 
asociada aos fenómenos aleatorios, 
sexa ou non posible a experimentación. 

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

▪ Describe o espazo mostral de 
experimentos aleatorios sinxelos. 

▪ Enumera todos os resultados 
posibles utilizando distintos 
métodos de reconto. 

▪ Realiza operacións con sucesos. 

CMCCT 

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

▪ Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

CMCCT 

   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. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos 
utilizando a regra de Laplace. 

CMCCT 
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4º DE ESO  

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Tendo en conta a Memoria do curso pasado e o libro de texto do alumno, parécenos razonable propor 
a a seguinte secuenciación: Aritmética, Álxebra, Xeometría, Funcións, e Estatística e Probablidade.  
 
Bloque 1: durante todo o curso. 
Bloque 2 (Aritmética e Álxebra): primeiro trimestre. 
Bloque 3 (Xeometría): segundo trimestre. 
Bloques 4 (Funcións e gráficas): segundo trimestre. 
Bloque 5 (Estatística e Probablilidade): terceiro trimestre. 
 
Modificación debida ao cambio no calendario da terceira avaliación: 
Os días reservados para reforzo, entre a terceira avaliación e a avaliación final, utilizaranse para 
continuar dando todo o temario previsto, xa que non se están a cumplir as datas programadas.  
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 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. 

▪ Expresa verbalmente e de 
forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun 
problema. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ 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). 

▪ Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas. 

▪ CMCCT 

 

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

▪ É capaz de prever o 
número de solucións dun 
problema a partir do seu 
enunciado. 

▪ CMCCT 

 

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

▪ Fai estimacións e 
conxecturas sobre as 
solucións dun problema a 
partir do seu enunciado. 

▪ CMCCT 

 

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

▪ Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución 
de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ 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 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración 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. 

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

▪ Identifica patróns 
matemáticos en distintos 
contextos. 

▪ CMCCT 

 

▪ 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. 

▪ Utiliza patróns 
matemáticos achados 
para facer predicións de 
resultados. 

▪ CMCCT 
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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.  

▪ 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. 

▪ Revisa a idoneidade dos  
razoamentos e a 
coherencia das solucións 
dos problemas resoltos.  

▪ CMCCT 

 

▪ 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. 

▪ Formula novos 
problemas a partir dun 
resolto formulando casos 
particulares ou mais 
xerais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ 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. 

▪ Expón e argumenta o 
proceso seguido en 
proxectos de 
investigación utilizando 
distinta linguaxes 
(alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-
probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ Identifica situacións reais 
susceptibles de 
modelización 
matemática. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 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. 

▪ Establece conexións 
entre un problema do 
mundo real e o mundo 
matemático. 

▪ CMCCT 

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

▪ Elabora e utiliza modelos 
matemáticos sinxelos que 
permitan solucionar 
problemas do mundo 
real. 

▪ CMCCT 

 

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

▪ Interpreta a solución 
matemática dun 
problema no contexto do 
propio problema. 

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ Valora a adecuación e as 
limitacións dos modelos 
matemáticos e propón 
melloras. 

▪ CMCCT 

 

▪ 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. 

▪ Reflexiona e valora o 
proceso seguido e saca 
conclusións sobre el e os 
seus resultados 
valorando outras 
opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ 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). 

▪ Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo 
en matemáticas: esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidades, aceptación 
da crítica razoada… 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ Formula retos e 
problemas adecuados ao 
seu nivel educativo. 

▪ CMCCT 

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada 

▪ Distingue entre problema 
e exercicio. 

▪ CMCCT 
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▪ o para cada caso. 

▪ 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. 

▪ Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ Coopera e sabe traballar 
en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ 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. 

▪ Toma decisións en 
situacións de bloqueo en 
contextos de resolución 
de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ 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. 

▪ Reflexiona sobre as súas 
decisións no proceso de 
resolución de problemas 
e aprende cara situacións 
futuras. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ 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 

▪ 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. 

 

▪ Selecciona a ferramenta 
mais útil a utilizar en 
cálculos numéricos entre 
calculadora e folla de 
cálculo. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 

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

▪ Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer 
gráficas de funcións. 

▪ CMCCT 
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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. 

e cuantitativa sobre elas. 

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

▪ Deseña cadros 
sinópticos para explicar o 
proceso seguido na 
solución de problemas. 

▪ CMCCT 

 

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

▪ Recrea obxectos 
xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas. 

▪ Descubre ou comproba 
propiedades xeométricas 
utilizando ferramentas 
tecnolóxicas. 

▪ CMCCT 

 

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

▪ Utiliza a folla de cálculo 
para tratar datos 
estatísticos. 

▪ CMCCT 

 

▪ 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 

▪ 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. 

▪ Elabora documentos 
dixitais propios coa 
ferramenta tecnolóxica 
apropiada. 

▪ CCL 

▪ CD 

 

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

▪ Elabora e utiliza recursos 
para apoiar as súas 
exposicións orais. 

▪ CCL 

▪ 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 

▪ Usa os medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o 
seu proceso de 
aprendizaxe. 

▪ CD 

▪ CAA 
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conclusións e os resultados obtidos. 

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

de mellora. 

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

▪ Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 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. 

▪ Clasifica unha serie de 
números en racionais e 
irracionais. 

▪ Distingue e clasifica os 
distintos tipos de números 
(naturais, enteiros, 
racionais e reais) 

▪ Coñece o conxunto dos 
números reais. 

▪ Representa na recta real 
números naturais, 
enteiros, racionais e 
irracionais radicais de 
forma exacta. Representa 
outro tipo de irracionais 
de modo aproximado. 

▪ Coñece a relación punto-
número. 

▪ CMCCT 

▪ MACB2.1.2. Aplica propiedades 
características dos números ao utilizalos en 
contextos de resolución de problemas. 

▪ Resolve problemas 
aritméticos utilzando 
distintos tipos de 
números.  

▪ CMCCT 

▪ 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 diferentes 

▪ 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 diaria e con outras 

▪ MACB2.2.1. Opera con eficacia 
empregando cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, e utilizando a notación máis 
axeitada. 

▪ Coñece estratexias de 
cálculo mental e as utiliza.  

▪ CMCCT 
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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. 

materias do ámbito educativo. ▪ MACB2.2.2. Realiza estimacións 
correctamente e xulga se os resultados 
obtidos son razoables. 

▪ Fai aproximacións por 
redondeo e truncamento. 

▪ Calculo o erro absoluto e 
relativo das 
aproximacións.  

▪ Calcula cotas de error no 
truncamento e no 
redondeo. 

▪ CMCCT 

▪ MACB2.2.3. Establece as relacións entre 
radicais e potencias, opera aplicando as 
propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados. 

▪ Expresa as raíces en 
forma de potencia. 

▪ Coñece as propiedades 
de potencias e raíces e as 
aplica para simplificar 
expresións aritméticas.  

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ Resolve problemas nos 
que se apliquen 
variacións porcentuais 
encadeadas.  

▪ Calcula e interpreta o 
índice de variación. 

▪ Resolve problemas 
usando a fórmula do 
interese simple e a do 
interese composto. 

▪ CMCCT 

 

▪ MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a 
partir da súa definición ou mediante a 
aplicación das súas propiedades, e resolve 
problemas sinxelos. 

▪ Coñece a definición de 
logaritmo dun número e a 
súa utilidade. 

▪ Calcula logaritmos 
usando a definición. 

▪ Coñece a relación entre o 
logaritmo dun número en 
distintas bases. 

▪ Coñece as propiedades 

▪ CMCCT 
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dos logaritmos e as 
aplica para simplificar 
expresións. 

▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e 
representa distintos tipos de números sobre 
a recta numérica utilizando diversas 
escalas. 

▪ Compara, ordena e 
representa os distintos 
tipo de número sobre a 
recta numérica, de xeito 
exacto sempre que sexa 
posible. 

▪ CMCCT 

▪ MACB2.2.7. Resolve problemas que 
requiran propiedades e conceptos 
específicos dos números. 

▪ Resolve problemas 
aritméticos cos distintos 
tipos de número. 

▪ CMCCT 

 

▪ 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.  

▪ Manexa axeitadamente a 
linguaxe alxébrica. 

▪ CMCCT 

▪ MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio 
e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou 
outro método máis axeitado. 

▪ Factoriza polinomios de 
grado 3 e superior, 
utilizando a regra de 
Ruffini, a extracción de 
factor común, a resolución 
de ecuacións de segundo 
grao e as identidades 
notables.  

▪ CMCCT 

▪ MACB2.3.3. Realiza operacións con 
polinomios, igualdades notables e fraccións 
alxébricas sinxelas. 

▪ Opera e simplifica 
expresións polinómicas 
nas que aparecen sumas, 
restas, multiplicacións, 
divisións, potencias. 

▪ Simplifica, suma, resta, 
multiplica e divide 
fraccións alxébricas.  

▪ CMCCT 

▪ MACB2.3.4. Fai uso da descomposición 
factorial para a resolución de ecuacións de 

▪ Resolve ecuacións de 
grao superior a dous por 

▪ CMCCT 
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grao superior a dous. factorización.  

▪ Resolve ecuacións 
bicadradas. 

▪ Resolve ecuacións 
racionais. 

▪ Resolve ecuacións 
irracionais sinxelas. 

▪  Resolve ecuacións 
logarítmicas e 
exponenciais sinxelas.  

▪ f 

▪ g 

▪ B2.13. Resolución de problemas cotiáns e 
doutras áreas de coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas. 

▪ B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo 
grao. Interpretación gráfica. Resolución de 
problemas. 

▪ B2.4. Representar e analizar situacións e 
relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para 
resolver problemas matemáticos e de 
contextos reais. 

▪ 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. 

▪ Plantexa e resolve 
problemas utilizando 
sistemas de ecuacións. 

▪ Resolve sistemas de 
ecuacións con dúas 
incógnitas, lineais e non 
lineais. 

▪ Resolve incecuacións. 

▪ Resolve sistemas de 
inecuacións lineais.  

▪ Plantexa e resolve 
problemas utilizando 
sistemas de inecuacións 
lineais.  

▪ CMCCT 

 

 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. 

▪ Coñece as medidas dos 
ángulos máis usados en 
grados e radiáns. 

▪ Transforma a medida 
angular de radiáns a 
grados e viceversa 
utilizando un factor de 
conversión.  

▪ CMCCT 
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▪ Resolve problemas 
utilizando trigonometría.  

▪ Coñece as razóns 
trigonométricas dos 
ángulos de 30, 45 , 60 e 
90 grados. 

▪ Coñece a definición das 
razóns trigonométricas de 
calquera ángulo e as 
relaciona coas de ángulos 
do primeiro cuadrante.  

▪ Coñece a identidade 
fundamental da 
trigonometría. 

▪ 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. 

▪ Calcula ángulos, 
lonxitudes, áreas e 
volumes das distintas 
figuras xeométricas.  

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando 
as razóns trigonométricas e as súas 
relacións. 

▪ Resolve triángulos 
utilizando as razóns 
trigonométricas e as súas 
relacións.  

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ Coñece e aplica as 
fórmulas de áreas e 
volumes en corpos 
xeométricos.  

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.4. Iniciación á xeometría analítica no 
plano: coordenadas. Vectores. Ecuacións 
da recta. Paralelismo; perpendicularidade. 

▪ B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os 
procedementos básicos da xeometría 
analítica plana para representar, describir e 

▪ MACB3.3.1. Establece correspondencias 
analíticas entre as coordenadas de puntos 
e vectores. 

▪ Coñece a definición de 
vector libre, así como a de 
módulo, dirección, sentido 

▪ CMCCT 
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▪ B3.5. Semellanza. Figuras semellantes. 
Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos semellantes. 

▪ B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría 
dinámica que facilite a comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas. 

analizar formas e configuracións 
xeométricas sinxelas. 

e coordenadas. 

▪ Suma, resta e multiplica 
por un escalar vectores 
libres, tanto graficamente 
como a partir das 
coordenadas.  

▪  

▪ MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous 
puntos e o módulo dun vector. 

▪ Calcula a distancia entre 
dous puntos do plano e o 
módulo dun vector.  

▪ CMCCT 

▪ MACB3.3.3. Coñece o significado de 
pendente dunha recta e diferentes formas 
de calculala. 

▪ Coñece o significado de 
pendente dunha recta e a 
calcula a partir de dous 
puntos da recta ou do 
vector director. 

▪ CMCCT 

▪ MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha 
recta de varias formas, en función dos 
datos coñecidos 

▪ Calcula a ecuación dunha 
recta de varias formas, en 
función dos datos 
coñecidos.   

▪ CMCCT 

▪ MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións 
da ecuación dunha recta e utilízaas no 
estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

▪ Calcula a ecuación dunha 
recta en forma vectorial, 
paramétrica, continua, 
xeral, explícita e punto 
pendente. 

▪ Resolve problemas de 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade  a 
partir das distintas 
ecuacións da recta.  

▪ CMCCT 

▪ MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos 
interactivos para crear figuras xeométricas 
e observar as súas propiedades e as súas 

▪ Utiliza o GeoGebra para 
recrear distintos obxectos 
xeométricos e observar as 

▪ CMCCT 

▪ CD 
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características. súas propiedades.  

 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 

▪ 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. 

▪ Recoñece as fórmulas da 
función afín, cuadráticas, 
de proporcionalidade 
inversa, exponencial e 
logarítmica. Estuda as 
súas características 
(dominio, recorrido, 
puntos de corte cos eixos, 
monotonía e tendencia) e 
as representa no plano 
con precisión.  

▪ CMCCT 

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula 
parámetros característicos de funcións 
elementais. 

▪ Identifica os parámetros 
característicos das 
funcións elementais.  

▪ CMCCT 

▪ MACB4.1.4. Expresa razoadamente 
conclusións sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa. 

▪ Interpreta correctamente 
gráficas e táboas 
contextualizadas.  

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ Analiza o crecemento 
dunha función nun 
intervalo mediante o 
cálculo da taxa de 
variación media a partir 
da súa gráfica, dunha 
táboa ou da fórmula.  

▪ CMCCT 
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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. 

▪ Interpreta situacións reais 
que se corresponden con 
funcións afíns, 
cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, 
definidas en anacos e 
exponenciais e 
logarítmicas.  

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ Interpreta criticamente 
datos de táboas e gráficos 
sobre situacións reais.  

▪ CMCCT 

 

▪ MACB4.2.2. Representa datos mediante 
táboas e gráficos utilizando eixes e 
unidades axeitadas. 

▪ Representa datos obtidos 
de situacións reais en 
táboas ou gráficas.  

▪ CMCCT 

 

▪ 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. 

▪ Estuda as características 
principais dunha función 
calquera a partir da súa 
gráfica: dominio, 
recorrido, simetría, 
periodicidade, 
continuidade, cortes cos 
eixes, monotonía e 
tendencias.  

▪ CMCCT 

 

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de 
valores, e as súas gráficas 
correspondentes. 

▪ Relaciona distintas táboas 
de valores coa súa 
gráfica.  

▪ CMCCT 

 

 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 

▪ 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. 

▪ Resolve problemas 
utilizando a regra do 
produto e diagramas de 
árbore.   

▪ Resolve problemas 

▪ CMCC 
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reconto. utilizando os conceptos 
de permutación, variación 
e combinación.  

▪ MACB5.1.2. Identifica e describe situacións 
e fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando a terminoloxía axeitada para 
describir sucesos. 

▪ Recoñece e describe 
matematicamente 
fenómenos aleatorios. 

▪ CMCCT 

▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades na resolución de situacións 
e problemas da vida cotiá. 

▪ Resolve problemas 
aplicando as técnicas de 
probabilidades.  

▪ CMCCT 

▪ MACB5.1.4. Formula e comproba 
conxecturas sobre os resultados de 
experimentos aleatorios e simulacións. 

▪ Formula e comproba 
conxecturas sobre os 
resultados de 
experimentos aleatorios.  

▪ CMCCT 

 

▪ MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico 
a partir de situacións concretas próximas. 

▪ Interpreta un estudo 
estadístico a apartir de 
situación concretas 
próximas.  

▪ CCEC 

 

▪ 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. 

▪ Aplica as técnicas de 
combinatoria para calcular 
o número de casos 
posibles dun experimento 
ou o número de casos 
favorables a un suceso.  

▪ CMCCT 

▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de 
sucesos compostos sinxelos utilizando, 
especialmente, os diagramas de árbore ou 
as táboas de continxencia. 

▪ Coñece as defincións de 
suceso elemental e 
composto, suceso 
imposible e seguro e 
sucesos comtrarios ou 
complementarios e 
sucesos equiprobables.  

▪ Escribe sucesos como 

▪ CMCCT 
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unión, intersección ou 
diferencia doutros 
sucesos. Coñece a 
definicón de sucesos 
compatibles e 
incompatibles.  

▪ MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos 
asociados á probabilidade condicionada.  

▪ Coñece a definición de 
probabilidade 
condicionada e a aplica 
na resolución de 
problemas.  

▪ Resolve problemas de 
experimentos compostos 
usando diagramas de 
árbore e táboas de 
continxencia.  

▪ CMCCT 

▪ MACB5.2.4. Analiza matematicamente 
algún xogo de azar sinxelo, comprendendo 
as súas regras e calculando as 
probabilidades adecuadas. 

▪ Analiza matematicamente 
os xogos da azar mais 
habituais como a lotería 
nacional ou bonoloto. 

▪ CMCCT 

▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, cuantificar e 
analizar situacións relacionadas co azar. 

▪ Coñece a terminoloxía 
propia do cálculo de 
probabilidades e a usa 
correctamente.  

▪ CCL 

▪ 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. 

▪ Coñece a terminoloxía 
propia da estatística e a 
usa correctamente. 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ B5.7. Identificación das fases e as tarefas 
dun estudo estatístico. 

▪ B5.4. Elaborar e interpretar táboas e 
gráficos estatísticos, así como os 
parámetros estatísticos máis usuais, en 

▪  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, para extraer informacións e 

▪ Utiliza a folla de cálculo e 
a calculadora para 
calcular parámetros 

▪ CMCCT 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo estándar Competencias clave 

▪ f ▪ B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de 
gráficas. Análise crítica de 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. 

distribucións unidimensionais e 
bidimensionais, utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador), e valorando cualitativamente 
a representatividade das mostras utilizadas. 

elaborar conclusións. 

 

estatísticos e debuxar 
gráficos.  

▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os 
parámetros estatísticos dunha distribución 
de datos utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador). 

▪ Calcula e interpreta  
parámetros de 
centralización (media, 
mediana, cuartís e moda) 

▪ Calcula e interpreta  
parámetros de dispersión 
(recorrido, varianza, 
desviación típica e 
coeficiente de variación) 

▪ Compara distribución 
usando conxuntamente a 
media e a desviación 
típica. 

 

▪ CMCCT 

 

▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra 
aleatoria e valora a representatividade de 
mostras pequenas. 

▪ Coñece a terminoloxía e 
as características dos 
mostreos estatísticos.  

▪ CMCCT 

▪ MACB5.4.5. Representa diagramas de 
dispersión e interpreta a relación entre as 
variables.  

▪ Constrúe e interpreta 
diagramas de dispersión 
para distribucións 
bidimensionais 
distinguindo os casos de 
correlaición lineal tanto 
directa como inversa.  

▪ Calcula e interpreta a 
covarianza e o coeficiente 
de correlación en 
distribución 
bidimensionais. 

▪ CMCCT 
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Anexo I: AVALIACIÓN EN MATEMÁTICAS (INFORMACIÓN AO ALUMNADO) 
MÉTODO DE CUALIFICACIÓN 

NOTA DE CADA AVALIACIÓN 

SUMA DAS NOTAS DE COÑECEMENTO E DE ACTITUDE 

A avaliación estará aprobada se a suma das dúas notas é igual ou superior a 5.  

Nota coñecementos: ata 7 puntos. (70 % da nota de avaliación) 

Media ponderada dos controis e do exame final de avaliación, tendo en conta que o exame final de 

avaliación ten o dobre de peso que un control e que todos os controis teñen o mesmo peso.  

Nos controis non se acumulará materia. No exame final de avaliación si. 

Nota traballo diario e actitude: ata 3 puntos. (30 % da nota)  

• Traballo diario na clase e  realización de tarefas na casa: 0,5 puntos 

• Portfolio do alumno e tarefas na aula virtual: 0,5 puntos 

• Caderno e outras producións: 1 punto 

• Participación activa no curso da aula virtual: 0,5 puntos 

• Participación concursos, retos e actividades recreativas: 0,5 puntos  

Recuperacións:  

Os alumnos que suspendan unha avaliación deberán presentarse ao exame de recuperación da mesma.  

Os alumnos que xa teñan aprobada unha avaliación non poderán presentarse á recuperación para subir 

nota. 

Faranse recuperacións das tres avaliacións: 

1ª avaliación: a comezos da segunda. 

2ª avaliación: a comezos da terceira. 

3ª avaliación: días previos á terceira avaliación.  

A nota de cada exame de recuperación substituirá á nota de coñecemento desa avaliación sempre que 

sexa maior.  

NOTA DA AVALIACIÓN FINAL DE XUÑO 

Avaliación continua 

Media aritmética redondeada das notas das tres avaliacións 

A nota obtida mediante avaliación continua calcularase como  a nota media de contidos e traballo 

diario das tres avaliacións (non das notas redondeadas dos boletíns). Esta nota suporá o 90 % da nota 

de final de curso. 

Exame global 

A nota obtida no exame global de xuño (de carácter ordinario)  suporá o 10 % restante.  

Unha vez sumadas as dúas porcentaxes e redondeado ás unidades, obterase a nota que aparecerá 

nos boletíns do alumnado a final de curso.  

 

Importante: 

No caso de que a nota final do curso non sexa igual ou superior a cinco, farase un novo cálculo: 

tomarase como nota de coñecementos a nota do exame global e manterase a nota correspondente ao 

traballo diario e a actitude acadada ao longo do curso. 

 

NOTA FINAL: 70 % EXAME GLOBAL+ 30% TRABALLO DIARIO 

 

Se unha vez redondeada esta nota, se supera o cinco, a materia darase por aprobada.  
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OBSERVACIÓNS: 

➢ Se un alumno non pode asistir a un control ou a un exame deberá traer a falta debidamente 

xustificada para poder repetirllo. A repetición da proba farase o antes posible, tendo sempre en 

conta as circunstancias que levaron ao alumno a non asistir á proba. De non traer xustificación, a 

nota correspondente será 0. 

➢ O uso de “chuleta” durante unha proba escrita conlevará unha nota de cero en dita proba. 

➢ Copiar ou deixar copiar a un compañeiro nun exame tamén conlevará un cero na proba.  

➢ Os exames faranse en bolígrafo azul ou negro non borrable e non se utilizará tipex.  
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Anexo II: SEGUIMENTO MENSUAL DA PROGRAMACIÓN. 
 
DATA: …………………. 
 
GRUPO: 
Temas previstos: 
Temas tratados: 
Valoracións dos reforzos e das adaptacións curriculares. 
OBSERVACIÓNS: (relacionadas co cumprimento, coas modificacións feitas ou previstas, propostas de 
mellora...) 
 
GRUPO: 
Temas previstos: 
Temas tratados: 
Valoracións dos reforzos e das adaptacións curriculares. 
Observacións: 
 
GRUPO: 
Temas previstos: 
Temas tratados: 
Valoracións dos reforzos e das adaptacións curriculares. 
Observacións: 
 
GRUPO: 
Temas previstos: 
Temas tratados: 
Valoracións dos reforzos e das adaptacións curriculares. 
Observacións: 
 
GRUPO: 
Temas previstos: 
Temas tratados: 
Valoracións dos reforzos e das adaptacións curriculares. 
Observacións: 
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Anexo III: ANÁLISE DE RESULTADOS POR AVALIACIÓN. 
 
DATA: ………………………….. 
 
RESULTADOS: 
 

 Nº suspensos Porcentaxe 

   

   

   

   

   

 
VALORACIÓNS:  
 
Perfil do alumnado, medidas de atención á diversidade aplicadas, propostas de mellora 
 
 
GRUPO: ……………………………….. 
 
 
 
GRUPO: ……………………………….. 
 
 
 
GRUPO: ……………………………….. 
 
 
 
GRUPO: ……………………………….. 
 
 
 
GRUPO: ……………………………….. 
 
 
 
GRUPO: ………………………………..  
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As Pontes, 27 de setembro de 2022 
 
 
 
 
 
 

María América Fernández Míguez 
Xefa de Departamento 

 


