
PROGRAMACIÓN DE 2º BACHARELATO  

OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE MATEMÁTICAS II 

O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as seguintes capacidades: 

-  Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, 

así como na resolución razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber. 

-  Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que se basea o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha 

actitude flexible, aberta e crítica ante outros xuízos e razoamentos.  

-  Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, 

experimentación, aplicación da indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para 

realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos novos.  

-  Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras 

áreas do saber.  

-  Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos 

cálculos e servir como ferramenta na resolución de problemas.  

-  Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con 

eficacia e precisión, detectar incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

-  Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o 

interese polo traballo cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas ideas.  

-  Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, comprendendo e manexando representacións matemáticas. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICAS 

MATERIA    MATEMÁTICAS II CURSO 2º BACHARELATO 
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Competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 

 1º Comunicación lingüística (CCL).  

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

 3º Competencia dixital (CD).  

4º Aprender a aprender (CAA).  

5º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

 7º Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

 

Elementos tranversais  

 CL     Comprensión lectora 

 EOE   Expresión oral e escrita 

 CA     Comunicación audiovisual 

 TIC    O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

 E        Emprendemento 

 ECC   Educación cívica e constitucional 

 VP      Valores persoais 

 EV     Educación Vial 

 

  



 

 

Os contidos de Matemáticas II en 2.º de Bacharelato  estructuran se en cinco bloques: 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 

 Bloque 2. Números e Álxebra. 

 Bloque 3. Análisis. 

 Bloque 4. Xeometría. 

 Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

 

Os  contidos do Bloque I serán contidos a desenrrolar no resto dos Bloques.Trátase dun bloque transversal a toda a materia. 

 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 e 

 i 

 B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución 

de problemas. 

 B1.1.Expresar verbalmente, de 

forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

 MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, 

de forma razoada, o proceso 

seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

 i 

 l 

 B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución 

de problemas. 

 B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: relación con 

outros problemas coñecidos; 

 B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

 MA2B1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado que cómpre resolver ou 

demostrar (datos, relacións entre 

os datos, condicións, hipótese, 

coñecementos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 CMCCT 
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modificación de variables e 

suposición do problema resolto. 

 B1.3. Solucións e/ou resultados 

obtidos: coherencia das solucións 

coa situación, revisión sistemática 

do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, 

xeneralizacións e 

particularizacións interesantes. 

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

 MA2B1.2.2. Valora a información 

dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do problema. 

 CMCCT 

 MA2B1.2.3. Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cómpre a resolver, e valora a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

 CMCCT 

 MA2B1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o 

proceso de resolución de 

problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 d 

 i 

 l 

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: 

redución ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

 B1.3. Realizar demostracións 

sinxelas de propiedades ou 

teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

 MA2B1.3.1. Utiliza diferentes 

métodos de demostración en 

función do contexto matemático. 

 CMCCT 

 MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o 

proceso de demostración 

(estrutura, método, linguaxe e 

símbolos, pasos clave, etc.). 

 CMCCT 
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e outras formas de representación 

de argumentos. 

 g 
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 B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

 B1.8. Elaboración e presentación 

oral e/ou escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de informes científicos 

sobre o proceso seguido na 

resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado 

matemático. 

 B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

 B1.4. Elaborar un informe científico 

escrito que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas xurdidas na 

resolución dun problema ou nunha 

demostración, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

 MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a 

notación e os símbolos 

matemáticos adecuados ao 

contexto e á situación. 

 CMCCT 

 MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CMCCT 

 MA2B1.4.3. Emprega as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema, á 

situación que cumpra resolver ou 

á propiedade ou o teorema que 

haxa que demostrar, tanto na 

procura de resultados como para a 

mellora da eficacia na 

comunicación das ideas 

matemáticas. 

 CMCCT 

 CD 
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realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

 i 

 l 

 m 

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.5. Planificar adecuadamente o 

proceso de investigación, tendo en 

conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

 MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do 

proceso de elaboración dunha 

investigación matemática: 

problema de investigación, estado 

da cuestión, obxectivos, hipótese, 

metodoloxía, resultados, 

conclusións, etc. 

 CMCCT 

 MA2B1.5.2. Planifica 

adecuadamente o proceso de 

investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve e o 

problema de investigación 

formulado. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 MA2B1.5.3. Afonda na resolución 

dalgúns problemas, formulando 

novas preguntas, xeneralizando a 

situación ou os resultados, etc. 

 CMCCT 

 b 

 d 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: 

redución ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.6. Practicar estratexias para a 

xeración de investigacións 

matemáticas, a partir da 

resolución dun problema e o 

afondamento posterior, da 

xeneralización de propiedades e 

leis matemáticas, e do 

afondamento nalgún momento da 

historia das matemáticas, 

concretando todo iso en contextos 

numéricos, alxébricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos. 

 MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos. 

 CMCCT 

 MA2B1.6.2. Busca conexións entre 

contextos da realidade e do 

mundo das matemáticas (a historia 

da humanidade e a historia das 

matemáticas; arte e matemáticas; 

tecnoloxías e matemáticas, 

ciencias experimentais e 

matemáticas, economía e 

matemáticas, etc.) e entre 

contextos matemáticos (numéricos 

e xeométricos, xeométricos e 

funcionais, xeométricos e 

probabilísticos, discretos e 

continuos, finitos e infinitos, etc.). 

 CMCCT 

 CSC 

 CCEC 

 e  B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

 B1.7. Elaborar un informe científico 

escrito que recolla o proceso de 

 MA2B1.7.1. Consulta as fontes de 

información adecuadas ao 

 CMCCT 
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 g 
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de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.11. Elaboración e presentación 

dun informe científico sobre o 

proceso, os resultados e as 

conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido, 

utilizando as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos axeitados. 

investigación realizado, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

problema de investigación. 

 MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a 

notación e os símbolos 

matemáticos adecuados ao 

contexto do problema de 

investigación. 

 CMCCT 

 MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

 CCL 

 CMCCT 

 MA2B1.7.4. Emprega as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema de 

investigación. 

 CMCCT 

 CD 

 MA2B1.7.5. Transmite certeza e 

seguridade na comunicación das 

ideas, así como dominio do tema 

de investigación. 

 CCL 

 MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o 

proceso de investigación e elabora 

conclusións sobre o nivel de 

resolución do problema de 

investigación e de consecución de 

obxectivos e, sí mesmo, formula 

posibles continuacións da 

 CMCCT 
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investigación; analiza os puntos 

fortes e débiles do proceso e fai 

explícitas as súas impresións 

persoais sobre a experiencia 

 i 

 l 

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.8. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de 

problemas en situacións da 

realidade. 

 MA2B1.8.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter problemas 

de interese. 

 CMCCT 

 CSC 

 MA2B1.8.2. Establece conexións 

entre o problema do mundo real e 

o mundo matemático, 

identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que 

subxacen nel, así como os 

coñecementos matemáticos 

necesarios. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

axeitados que permitan a 

resolución do problema ou dos 

problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

 CMCCT 

 MA2B1.8.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

 CMCCT 
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 MA2B1.8.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para 

valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa 

eficacia. 

 CMCCT 

 i  B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.9. Valorar a modelización 

matemática como un recurso para 

resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e as 

limitacións dos modelos utilizados 

ou construídos. 

 MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o 

proceso e obtén conclusións sobre 

logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais 

do proceso, etc., valorando outras 

opinións 

 CMCCT 

 a 

 b 

 c 

 d 
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 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e 

en equipo. 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade para a 

aceptación da crítica razoada, 

convivencia coa incerteza, 

tolerancia da frustración, 

autoanálise continuo, autocrítica 

constante, etc.). 

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 MA2B1.10.2. Formúlase a 

resolución de retos e problemas 

coa precisión, o esmero e o 

interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

 CMCCT 
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 ñ 

 o 

 p 

situación. 

 MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes 

de curiosidade e indagación, 

xunto con hábitos de formular e 

formularse preguntas e procurar 

respostas axeitadas, revisar de 

forma crítica os resultados 

achados; etc. 

 CMCCT 

 CAA 

 MA2B1.10.4. Desenvolve 

habilidades sociais de cooperación 

e traballo en equipo. 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 B1.11. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

 MA2B1.11.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 b 

 i 

 l 

 B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

 B1.12. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas, valorando a 

súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

 MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os 

procesos desenvolvidos, tomando 

conciencia das súas estruturas; 

valorando a potencia, a sinxeleza 

e a beleza das ideas e dos métodos 

utilizados; aprendendo diso para 

situacións futuras; etc. 

 CMCCT 

 CAA 
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 B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

 B1.13. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas asecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións matemáticas 

mediante simulacións ou 

analizando con sentido crítico 

situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de 

problemas. 

 MA2B1.13.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, cando a 

dificultade destes impida ou non 

aconselle facelos manualmente. 

 CMCCT 

 CD 

 MA2B1.13.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 MA2B1.13.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar 

e comprender propiedades 

xeométricas. 

 CMCCT 
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 MA2B1.13.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 

datos e gráficas estatísticas, 

extraer información e elaborar 

conclusións. 

 CMCCT 

 e 

 g 

 i 

 B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

– Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación de 

xeito habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, 

analizando e seleccionando 

información salientable en 

internet ou noutras fontes, 

elaborando documentos propios, 

facendo exposicións e 

argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

 MA2B1.14.1. Elabora documentos 

dixitais propios (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso 

de procura, análise e selección de 

información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa discusión 

ou difusión. 

 CD 

 MA2B1.14.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballados na 

aula. 

 CCL 

 MA2B1.14.3. Usa adecuadamente 

os medios tecnolóxicos para 

estruturar e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 

analizando puntos fortes e débiles 

do seu proceso educativo, e 

establecendo pautas de mellora. 

 CD 

 CAA 
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– Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

 MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas 

e tarefas. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 

 

  



Bloque 2. Números e álxebra 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de logro Competenc

ias clave 

Elementos 

transversais 

 g 

 i 

 

 B2.1. Estudo das matrices 

como ferramenta para 

manexar e operar con 

datos estruturados en 

táboas e grafos. 

Clasificación de matrices. 

Operacións. 

 B2.2. Aplicación das 

operacións das matrices e 

das súas propiedades na 

resolución de problemas 

extraídos de contextos 

reais. 

 B2.1. Utilizar a linguaxe 

matricial e as operacións 

con matrices para describir 

e interpretar datos e 

relacións na resolución de 

problemas diversos. 

 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe 

matricial para representar 

datos facilitados mediante 

táboas ou grafos e para 

representar sistemas de 

ecuacións lineais, tanto de 

xeito manual como co apoio 

de medios tecnolóxicos 

axeitados. 

 Utiliza a linguaxe matricial 

para representar datos 

 Utiliza a linguaxe matricial 

para representar sistemas de 

ecuacións lineais 

 Representa matrices tanto de 

xeito manual como co apoio de 

medios tecnolóxicos axeitados. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 ECC 

 VP 

 MA2B2.1.2. Realiza operacións 

con matrices e aplica as 

propiedades destas operacións 

adecuadamente, de xeito 

manual ou co apoio de medios 

tecnolóxicos. 

 Reconoce e nomea os 

distintos tipos de matrices . 

 Realiza as operacións con 

matrices : suma , resta , 

producto por un escalar , 

producto de matrices . 

 Realiza operacións 

combinadas con matrices. 

 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 e 

 i 

 B2.1. Estudo das matrices 

como ferramenta para 

manexar e operar con 

datos estruturados en 

táboas e grafos. 

Clasificación de matrices. 

Operacións. 

 B2.2. Aplicación das 

 B2.2. Transcribir problemas 

expresados en linguaxe 

usual á linguaxe alxébrica 

e resolvelos utilizando 

técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, 

determinantes e sistemas 

de ecuacións), e interpretar 

 MA2B2.2.1. Determina o rango 

dunha matriz, ata orde 4, 

aplicando o método de Gauss 

ou determinantes. 

 Determina o rango dunha 

matriz, ata orde 4, aplicando o 

método de Gauss 

 Calcula o valor numérico 

dun determinante  

 Obtén a expresión dun 

determinante 33 con 

algunha letra. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD. 

 CSIEE 



operacións das matrices e 

das súas propiedades na 

resolución de problemas 

extraídos de contextos 

reais. 

 B2.3. Determinantes. 

Propiedades elementais. 

 B2.4. Rango dunha matriz. 

 B2.5. Matriz inversa. 

 B2.6. Representación 

matricial dun sistema: 

discusión e resolución de 

sistemas de ecuacións 

lineais. Método de Gauss. 

Regra de Cramer. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

criticamente o significado 

das solucións. 

 Obtén o desenvolvemento 

(ou o valor) dun 

determinante no que 

interveñen letras, facendo 

uso razoado das 

propiedades dos 

determinantes. 

 Recoñece as propiedades 

que se utilizan nas 

igualdades entre 

determinantes. 

 Acha o rango dunha matriz 

numérica mediante 

determinantes ata 

dimensión 4 

 Discute o valor do rango 

dunha matriz na que 

intervén un parámetro ata 

dimensión 3 

 MA2B2.2.2. Determina as 

condicións para que unha 

matriz teña inversa e calcúlaa 

empregando o método máis 

axeitado. 

 Recoñece a existencia ou non 

da inversa dunha matriz ata 

dimensión 3 e calcúlaa no seu 

caso 

 Calcula a matriz inversa 

duha dada empregando o 

método de Gauss-Jordan 

 Calcula a matriz inversa 

duhna dada empregando 

determinantes 

 Resolve ecuacións 

matriciales e sistemas 

 CMCCT 

 CAA 

 CD. 

 CSIEE 



matriciais 

 MA2B2.2.3. Resolve problemas 

susceptibles de seren 

representados matricialmente 

e interpreta os resultados 

obtidos 

 Expresa un enunciado 

mediante unha relación 

matricial, resólveo e interpreta 

a solución dentro do contexto 

do enunciado. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD. 

 CSIEE 

 MA2B2.2.4. Formula 

alxebricamente as restricións 

indicadas nunha situación da 

vida real, estuda e clasifica o 

sistema de ecuacións lineais 

formulado, resólveo nos casos 

en que sexa posible 

(empregando o método máis 

axeitado), e aplícao para 

resolver problemas. 

 Coñece o que significa 

que un sistema sexa 

incompatible ou 

compatible, 

determinado ou 

indeterminado, e aplica 

este coñecemento para 

formar un sistema de 

certo tipo ou para 

recoñecelo 

 Interpreta 

xeometricamente 

sistemas lineais de 2, 3 

ou 4 ecuacións con 2 

ou 3 incógnitas. 

 Resolve sistemas de 

ecuacións lineais 3x3 

polo método de Gauss. 

 Aplica a regra de 

Cramer para resolver 

un sistema de 

ecuacións lineais, 

2 2 ou 3 3, con 

solución única. 

 Cataloga como é 

 CMCCT 

 CAA 

 CD. 

 CMCCT, 

 CSIEE 



(teorema de Rouché) e 

resolve, se é o caso, un 

sistema de ecuacións 

lineais con coeficientes 

numéricos. 

 Discute e resolve un 

sistema de ecuacións 

dependente dun 

parámetro. 

 Expresa 

matricialmente un 

sistema de ecuacións e, 

se é posible, resólveo 

achando a inversa da 

matriz dos 

coeficientes.  

 Expresa 

alxebricamente un 

enunciado mediante un 

sistema de ecuacións, 

resólveo e interpreta a 

solución dentro do 

contexto do enunciado. 

 

  



Bloque 3. Análise 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de logro Competenc

ias clave 

Elementos 

transversais 

 i  B3.1. Límite dunha 

función nun punto e no 

infinito. Continuidade 

dunha función. Tipos de 

descontinuidade. 

Teorema de Bolzano. 

 B3.2. Función derivada. 

Teoremas de Rolle e do 

valor medio. A regra de 

L'Hôpital. Aplicación ao 

cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da 

derivada: problemas de 

optimización. 

 B3.1. Estudar a continuidade 

dunha función nun punto 

ou nun intervalo, aplicando 

os resultados que se 

derivan diso. 

 MA2B3.1.1. Coñece as 

propiedades das funcións 

continuas e representa a 

función nun ámbito dos 

puntos de 

descontinuidade. 

 Dada  gráfica dunha función estuda 

e analiza  as súas  propiedades e 

viceversa , dadas  algunhas 

propiedades e características dunha 

función represéntaa 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 ECC 

 VP 

 

 MA2B3.1.2. Aplica os 

conceptos de límite e de 

derivada á resolución de 

problemas, así como os 

teoremas relacionados. 

 Calcula todo tipo de  límites de 

funcións e resolve as 

indeterminacións que se lle presenten 

 Sabe aplicar os conceptos de límite 

dunha función nun punto e de límites 

laterais para estudar a continuidade 

dunha función. Se é discontinua, 

clasificar a discontinuidade. 

 Continuidade nun intervalo.  

 Determina o valor dun 

parámetro (ou dous parámetros) para 

que unha función definida “a anacos” 

sexa continua no “punto (ou puntos) 

de empalme”. 

 Coñece e aplica o teorema de 

Bolzano. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 i  B3.2. Función derivada. 

Teoremas de Rolle e do 

valor medio. Regra de 

 B3.2. Aplicar o concepto de 

derivada dunha función 

nun punto, a súa 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra 

de L'Hôpital para 

resolver 

 Domina os conceptos asociados á 

derivada dunha función: derivada nun 

punto, derivadas laterais, función 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 



L'Hôpital. Aplicación ao 

cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da 

derivada: problemas de 

optimización. 

interpretación xeométrica e 

o cálculo de derivadas ao 

estudo de fenómenos 

naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á 

resolución de problemas 

xeométricos, de cálculo de 

límites e de optimización. 

indeterminacións no 

cálculo de límites. 

derivada, derivadas sucesivas... 

 Coñece  as regras de derivación e 

utilizaas para achar a función 

derivada doutra.(Todo xa traballado 

en MatI) 

 Coñece a relación entre 

continuidade e derivabilidade dunha 

función nun punto.  

 Sabe estudar a continuidade e a 

derivabilidade dunha función 

definida a anacos. 

 Determina o valor dun parámetro 

(ou dous parámetros) para que unha 

función definida “a anacos” sexa 

derivable  no “punto (ou puntos) de 

empalme”. 

 Coñece e calcula límites aplicando 

a regra de L'Hôpital  

 CCEC 

 CD 

 MA2B3.2.2. Formula 

problemas de 

optimización 

relacionados coa 

xeometría ou coas 

ciencias experimentais e 

sociais, resólveos e 

interpreta o resultado 

obtido dentro do 

contexto. 

 Dada unha función, acha a ecuación 

da recta tanxente e normal  nun 

dos seus puntos. 

 Dada unha función, sabe decidir se 

é crecente ou decrecente, cóncava 

ou convexa, obtén os seus 

máximos e mínimos relativos , os 

seus puntos de inflexión. 
 Dada unha función, mediante a súa 

expresión analítica ou mediante 

un enunciado, encontra en que 

caso presenta un máximo ou un 

mínimo. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 



 Identifica, estima e calcula o 

dominio, o recorrido, os puntos 

de cortes, o signo, a simetría, a 

periodicidade, as asíntotas, as 

ramas, a monotonía e a curvatura 

das funciones. 

 Representa funciones polinómicas, 

racionales, radicales, 

exponenciales, logarítmicas, 

definidas a trozos,… 

 Coñece e emprega Geogebra para 

representar funcións 

 Coñece e aplica os teoremas de 

Rolle e Valor Medio ou de 

Lagrange a funcións concretas, 

probando se cumpre ou non as 

hipóteses e descubrindo, se é o 

caso, onde se cumpre a tese. 
 Aplica os conceptos de límite e de 

derivada á resolución de 

problemas, así como os teoremas 

relacionados. 
 ·Resolve problemas de 

optimización 

 i  B3.4. Primitiva dunha 

función. Integral 

indefinida. Propiedades. 

Técnicas elementais para 

o cálculo de primitivas 

(integrais inmediatas e 

case inmediatas, 

racionais, por partes e 

 B3.3. Calcular integrais de 

funcións sinxelas 

aplicando as técnicas 

básicas para o cálculo de 

primitivas. 

 MA2B3.3.1. Aplica os 

métodos básicos para o 

cálculo de primitivas de 

funcións. 

 Sabe a relación que existe entre 

dúas primitivas dunha función. 

 Dada unha función, calcula a 

primitiva que pasa por un punto. 

 Acha a primitiva dunha función 

elemental ou dunha función que, 

mediante simplificacións 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 



por cambios de variable 

sinxelos). 

adecuadas, se transforma en 

elemental desde a óptica da 

integración. 

 Acha a primitiva dunha función 

utilizando o método de 

substitución. 

 Acha a primitiva dunha función 

mediante a integración “por 

partes”(máximo dúas veces) 

 Acha a primitiva dunha función 

racional cuxo denominador teña 

raíces reais ,simples e múltiples. 

 Acha a primitiva dunha función 

utilizando  cambios de variable 

sinxelos . 

 Coñece e emprega WIRIS para o 

cálculo de primitivas 

 g 

 i 

 B3.5. Integral definida. 

Teoremas do valor 

medio e fundamental do 

cálculo integral. Regra 

de Barrow. Aplicación 

ao cálculo de áreas de 

rexións planas. 

 B3.4. Aplicar o cálculo de 

integrais definidas na 

medida de áreas de rexións 

planas limitadas por rectas 

e curvas sinxelas que 

sexan doadamente 

representables e, en xeral, 

á resolución de problemas. 

 MA2B3.4.1. Calcula a área 

de recintos limitados por 

rectas e curvas sinxelas 

ou por dúas curvas. 

 Coñece o concepto, a terminoloxía, 

as propiedades e a interpretación 

xeométrica da integral definida. 

 Coñece ,interpreta e emprega o 

teorema do Valor medio do 

Cálculo Integral 

 Comprende o teorema  

Fundamental do Cálculo Integral 

e a súa importancia para 

relacionar a área baixo unha 

curva cunha primitiva da función 

correspondente. 

 Responde a problemas teóricos 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 CCEC 



 

  

relacionados co teorema 

fundamental do cálculo. 

 Coñece e aplica a regra de Barrow 

para o cálculo de áreas . 

 Debuxa rexións planas limitadas 

por rectas e curvas sinxelas ou 

por dúas curvas sinxelas e 

calcular a súa área.         

 MA2B3.4.2. Utiliza os 

medios tecnolóxicos 

axeitados para 

representar e resolver 

problemas de áreas de 

recintos limitados por 

funcións coñecidas. 

 Coñece e emprega os medios 

tecnolóxicos mais axeitados 

(Geogebra , Wiris …) para 

representar e resolver problemas de 

áreas de recintos planos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 



Bloque 4. Xeometría 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de logro Competenc

ias clave 

Elementos 

transversais 

 i  B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. 

Operacións. Base, 

dependencia e 

independencia lineal. 

Produto escalar, 

vectorial e mixto. 

Significado 

xeométrico. 

 B4.1. Resolver problemas 

xeométricos espaciais, 

utilizando vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza operacións 

elementais con vectores, 

manexando correctamente os 

conceptos de base e de 

dependencia e independencia 

lineal, e define e manexa as 

operacións básicas con 

vectores no espazo, utilizando 

a interpretación xeométrica 

das operacións con vectores 

para resolver problemas 

xeométricos. 

 Representa puntos de 

coordenadas sinxelas nun 

sistema de referencia 

ortonormal. 

 Coñece os elementos dun 

vector: módulo, dirección e 

sentido  

 Realiza operacións elementais 

(suma, resta  e produto por un 

número) con vectores, dados 

mediante as súas coordenadas, 

 Comprende e manexa 

correctamente os conceptos de 

dependencia e independencia 

lineal, así como o de base no 

espacio vectorial 

tridimensional. 

 Utiliza os vectores para resolver 

algúns problemas xeométricos: 

puntos de división dun 

segmento en partes iguais, 

comprobación de puntos 

aliñados, simétrico dun punto 

respecto a outro... 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 ECC 

 VP 

 

 i  B4.2. Ecuacións da recta 

e o plano no espazo. 

Identificación dos 

 B4.2. Resolver problemas 

de incidencia, 

paralelismo e 

 MA2B4.2.1. Expresa a ecuación 

da recta das súas distintas 

formas, pasando dunha a outra 

 Domina as distintas formas das 

ecuacións de rectas e pasa 

dunhas a outras correctamente. 

 CMCCT 

 CAA 



elementos 

característicos. 

 B4.3. Posicións relativas 

(incidencia, 

paralelismo e 

perpendicularidade 

entre rectas e planos). 

perpendicularidade entre 

rectas e planos utilizando 

as ecuacións da recta e 

do plano no espazo. 

correctamente, identificando 

en cada caso os seus 

elementos característicos, e 

resolvendo os problemas afíns 

entre rectas. 

 Identifica en cada tipo de 

ecuación da recta os seus 

elementos característicos . 

 Resolve problemas afíns entre 

rectas (pertenza de puntos, 

paralelismo,…) utilizando 

calquera das expresións 

(paramétricas, implícita, 

continua...). 

 CD 

 MA2B4.2.2. Obtén a ecuación 

do plano nas súas distintas 

formas, pasando dunha a outra 

correctamente, identificando 

en cada caso os seus 

elementos característicos. 

 Domina as distintas formas das 

ecuacións de planos , pasando 

dunhas a outras correctamente. 

 Identifica en cada tipo de 

ecuación do plano  os seus 

elementos característicos 

 Resolve problemas afíns entre 

planos (pertenza de puntos, 

paralelismo , ...) utilizando 

calquera das súas expresións 

(implícita ou paramétricas). 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 MA2B4.2.3. Analiza a posición 

relativa de planos e rectas no 

espazo, aplicando métodos 

matriciais e alxébricos. 

 Resolve problemas afíns entre 

rectas e planos 

 Determinar a posición relativa de 

dúas rectas, dous planos, unha recta 

e un plano e tres planos. 

 Resolver problemas de incidencia 

e paralelismo entre rectas e/ou 

planos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións  Calcula as ecuacións de rectas e  CMCCT 



de rectas e planos en 

diferentes situacións. 

planos en diferentes contextos e 

situacións como : 

 punto simétrico doutro con 

respecto a unha recta 

  punto simétrico doutro con 

respecto a un plano 

 recta que pasa por dous puntos 

  plano que contén dúas rectas 

coplanarias 

 recta que pasa por un punto e 

corta a dúas dadas 

 recta que corta 

perpendicularmente a dúas dadas 

  

 CAA 

 CD 

 i  B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. 

Operacións. Base, 

dependencia e 

independencia lineal. 

Produto escalar, 

vectorial e mixto. 

Significado 

xeométrico. 

 B4.2. Ecuacións da recta 

e o plano no espazo. 

Identificación dos 

elementos 

característicos. 

 B4.4. Propiedades 

métricas (cálculo de 

 B4.3. Utilizar os produtos 

entre vectores para 

calcular ángulos, 

distancias, áreas e 

volumes, calculando o 

seu valor e tendo en 

conta o seu significado 

xeométrico. 

 MA2B4.3.1. Manexa o produto 

escalar e vectorial de dous 

vectores, o significado 

xeométrico, a expresión 

analítica e as propiedades. 

 Domina o concepto e o cálculo 

do   produto escalar de dous 

vectores, o seu significado 

xeométrico, a súa expresión 

analítica e as súas propiedades. 

 Sabe aplicar o producto escalar  

á resolución de problemas 

xeométricos (módulo dun 

vector, ángulo de dous vectores, 

vector proxección dun vector 

sobre outro e 

perpendicularidade de 

vectores). 

 Domina o concepto e o cálculo  

produto vectorial de dous 

vectores, o seu significado 

xeométrico, a súa expresión 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 



ángulos, distancias, 

áreas e volumes). 

analítica e as súas propiedades. 

 Aplica o producto vectorial de 

vectores  á resolución de 

problemas xeométricos (vector 

perpendicular a outros dous, 

área do paralelogramo 

determinado por dous vectores , 

distancia dun punto a unha 

recta). 

 MA2B4.3.2. Coñece o produto 

mixto de tres vectores, o seu 

significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as 

propiedades. 

 Domina o concepto e o cálculo do 

produto mixto de tres vectores, o 

seu significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as súas 

propiedades 

 Aplica o producto mixto de 

vectores  á resolución de problemas 

xeométricos (volume do 

paralelepípedo determinado por tres 

vectores, decisión de se tres 

vectores son linealmente 

independentes , distancia entre dúas 

rectas que se cruzan ).  

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 MA2B4.3.3. Determina ángulos, 

distancias, áreas e volumes 

utilizando os produtos escalar, 

vectorial e mixto, aplicándoos 

en cada caso á resolución de 

problemas xeométricos. 

 Calcula os ángulos entre rectas, 
planos  e entre rectas e planos.  

 Acha a distancia entre dous 

puntos ou dun punto a un plano. 

 Acha a distancia dun punto a 

unha recta  

 Acha a distancia entre dúas 

rectas  

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 CCL 

 CCEC 



 Acha a distancia entre dous 

planos  

 Acha a distancia entre una recta 

e un plano 

 Acha a área dun paralelogramo 

ou dun triángulo. 

 Acha o volume dun 

paralelepípedo ou dun tetraedro. 

 Acha o simétrico dun punto 

respecto dunha recta ou dun 

plano. 

 Resolve problemas xeométricos 

nos que interveñan 

perpendicularidades, distancias, 

ángulos, incidencia, 

paralelismo... 

 Determina un punto, unha recta 

ou un plano a partir das 

propiedades que os definan . 

 MA2B4.3.4. Realiza 

investigacións utilizando 

programas informáticos 

específicos para seleccionar e 

estudar situacións novas da 

xeometría relativas a obxectos 

como a esfera. 

  CMCCT 

 CAA 

 CD 

 

  



Bloque 5. Estatística e probabilidade 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Grao mínimo de logro Competenc

ias clave 

Elementos 

transversais 

 i  B5.1. Sucesos. 

Operacións con 

sucesos. Asignación de 

probabilidades a 

sucesos mediante a 

regra de Laplace e a 

partir da súa frecuencia 

relativa. Axiomática de 

Kolmogorov. 

 B5.2. Aplicación da 

combinatoria ao cálculo 

de probabilidades. 

 B5.3. Experimentos 

simples e compostos. 

Probabilidade 

condicionada. 

Dependencia e 

independencia de 

sucesos. 

 B5.4. Teoremas da 

probabilidade total e de 

Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais e 

verosimilitude dun 

suceso. 

 B5.1. Asignar 

probabilidades a sucesos 

aleatorios en 

experimentos simples e 

compostos (utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

diferentes técnicas de 

reconto e a axiomática da 

probabilidade), así como 

a sucesos aleatorios 

condicionados (teorema 

de Bayes), en contextos 

relacionados co mundo 

real.  

 MA2B5.1.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos en 

experimentos simples e 

compostos, condicionada ou 

non, mediante a regra de 

Laplace, as fórmulas 

derivadas da axiomática de 

Kolmogorov e diferentes 

técnicas de reconto. 

 Manexa as operacións con 

sucesos. Leis de Morgan. 

 Coñece a Axiomática de 

Kolmogorov e o manexo das 

propiedades 

 Coñece e utiliza as distintas 

técnicas de reconto: diagramas 

en árbol, táboas de 

continxencia e outros que non 

precisen combinatoria 

 Expresa mediante operacións 

con sucesos un enunciado. 

 Coñece e utiliza a Regra de 

Laplace para o cálculo de 

probalidades dun suceso  

 Aplica as leis da probabilidade 

para obter a probabilidade dun 

suceso a partir das 

probabilidades doutros. 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 ECC 

 VP 

 

 MA2B5.1.2. Calcula 

probabilidades a partir dos 

sucesos que constitúen unha 

partición do espazo mostral. 

 Aplica a regra de Laplace para 

o cálculo de probabilidades e 

utiliza diagramas de árbol, 

tablas de continxencia ou o 

método axeitado, segundo 

corresponda. 

 Resolve problemas sencillos 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

  



asociados á probabilidade 

condicionada. 

 MA2B5.1.3. Calcula a 

probabilidade final dun suceso 

aplicando a fórmula de Bayes. 

 Coñece os conceptos de 

probabilidade condicionada, 

dependencia e independencia 

de sucesos, probabilidade total 

e probabilidade “a posteriori” 

ou Teorema de Bayes, e 

utilizalos para calcular 

probabilidades. 

 Aplica os conceptos de 

probabilidade condicionada e 

independencia de sucesos para 

achar relacións teóricas entre 

eles. 

 Calcula probabilidades 

formuladas mediante 

enunciados que poden dar 

lugar a unha táboa de 

continxencia. 

 Calcula probabilidades totais 

ou “a posteriori” utilizando un 

diagrama en árbore ou as 

fórmulas correspondentes 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 g 

 i 

 B5.5. Variables aleatorias 

discretas (distribución 

de probabilidade, 

media, varianza e 

desviación típica) e 

continuas (función de 

 B5.2. Identificar os 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante as 

distribucións de 

probabilidade binomial e 

normal, calculando os 

 MA2B5.2.1. Identifica 

fenómenos que poden 

modelizarse mediante a 

distribución binomial, obtén 

os seus parámetros e calcula a 

súa media e desviación típica. 

 Recoñece se certa experiencia 

aleatoria pode ser descrita ou 

non mediante unha distribución 

binomial e identifica  nela  n e 

p. 

 Calcula os parámetros dunha 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CSSIE 



densidade e función de 

distribución). 

 B5.6. Distribución 

binomial. 

Caracterización e 

identificación do 

modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

 B5.7. Distribución 

normal. Tipificación da 

distribución normal. 

Asignación de 

probabilidades nunha 

distribución normal. 

 B5.8. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a 

aproximación da 

distribución binomial 

pola normal. 

seus parámetros e 

determinando a 

probabilidade de 

diferentes sucesos 

asociados. 

distibuión binomial. 

 MA2B5.2.2. Calcula 

probabilidades asociadas a 

unha distribución binomial a 

partir da súa función de 

probabilidade, da táboa da 

distribución ou mediante 

calculadora, folla de cálculo 

ou outra ferramenta 

tecnolóxica. 

 Calcula probabilidades nunha 

distribución binomial e acha os 

seus parámetros a partir da 

función de probabilidade, da 

táboa da distribución ou 

mediante calculadora, folla de 

cálculo ou outra ferramenta 

tecnolóxica 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CSSIE 

 MA2B5.2.3. Coñece as 

características e os parámetros 

da distribución normal e 

valora a súa importancia no 

mundo científico. 

 Manexa con destreza a táboa da 

N(0, 1) e utilízaa para calcular 

probabilidades. 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CSSIE 

 MA2B5.2.4. Calcula 

probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

poden modelizarse mediante a 

distribución normal a partir da 

táboa da distribución ou 

mediante calculadora, folla de 

cálculo ou outra ferramenta 

tecnolóxica. 

 Coñece a relación que existe 

entre as distintas curvas 

normais e utiliza a tipificación 

da variable para calcular 

probabilidades nunha 

distribución N(). 

 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CSSIE 

 MA2B5.2.5. Calcula 

probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

poden modelizarse mediante a 

distribución binomial a partir 

 Dada unha distribución binomial 

recoñece a posibilidade de 

aproximala por unha normal, 

empregando correctamente os 

criterios que fan posible dita 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CSSIE 



da súa aproximación pola 

normal, valorando se se dan as 

condicións necesarias para 

que sexa válida. 

aproximación ,obtén os seus 

parámetros e calcula 

probabilidades a partir dela. 

 b 

 e 

 i 

 l 

 B5.9. Identificación das 

fases e tarefas dun 

estudo estatístico. 

Análise e descrición de 

traballos relacionados 

coa estatística e o azar, 

interpretando a 

información e 

detectando erros e 

manipulacións. 

 B5.3. Utilizar o vocabulario 

axeitado para a 

descrición de situacións 

relacionadas co azar e a 

estatística, analizando un 

conxunto de datos ou 

interpretando de forma 

crítica informacións 

estatísticas presentes nos 

medios de comunicación, 

en especial os 

relacionados coas 

ciencias e outros ámbitos, 

detectando posibles erros 

e manipulacións tanto na 

presentación dos datos 

como na das conclusións. 

 MA2B5.3.1. Utiliza un 

vocabulario axeitado para 

describir situacións 

relacionadas co azar e elabora 

análises críticas sobre 

traballos relacionados coa 

probabilidade e/ou a 

estatística aparecidos en 

medios de comunicación e 

noutros ámbitos da vida cotiá. 

 Utiliza un vocabulario axeitado 

para describir situacións 

relacionadas co azar. 

 Elabora análises críticas sobre 

traballos relacionados coa 

probabilidade e/ou a estatística 

aparecidos en medios de 

comunicación e noutros ámbitos da 

vida cotiá. 

 CMCCT 

 CL 

 CAA 

 CSSIE 

 

  



SECUENCIACION 

1ª AVALIACION Bloque3. Análise : Setembro ,  Outubro, Novembro,  

Temas do libro de texto a desenrolar :  

 7. Límites e continuidade  

 8 .Derivadas 

 9 .Aplicacións das derivadas 

10. Representacións de funcións  

  

2ª AVALIACION Bloque3. Análise : Decembro  
11. Integrais indefinidas 

12 .Integrais Definidas 

Bloque 3 :  Números e álxebra :  Xaneiro , Febreiro 

Temas do libro de texto a desenrolar : 

1. Matrices 

2.  Determinantes 

3. Sistemas de ecuacións 

Bloque 4  Xeometria :Febreiro  

Temas do libro de texto a desenrolar : 

4. Vectores no espazo 

5. Rectas e planos no espazo 

 

3ª AVALIACIÓN Bloque 4  Xeometria :Marzo 

Temas do libro de texto a desenrolar : 

1. Vectores no espazo 

2. Rectas e planos no espazo 

Bloque 4  Xeometria :Abril 

3. Ángulos e distancias 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade : Abril ,Maio 

Temas do libro de texto a desenrolar : 

13. Probabilidade 

14.-Distribucións binomial e normal 

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

• Observación do traballo diario 

dos alumnos 

• Ficha do alumno onde o 

profesor poida anotar calquera 

observación que lle vaia 

facilitar a avaliación dese 

alumno. 

• Participación na clase. 

• Caderno de clase. 

• Exercicios e/ ou traballos 

recollidos polo profesor. 

• Traballos en grupo, de ser o 

caso 

• Probas escritas. 

• Probas orais e individuais na 

clase. 

• Ferramentas como Geogebra , 

Edmodo para avaliar e traballar 

a asignatura con aplicacións 

tecnolóxicas 

 

• NOTA POLO TRABALLO DE AULA:  5% 

• NOTA POLO TRABALLO NA CASA :  5 % 

• NOTA PROBAS  :                                  90% 

• Faranse un ou dous exames escritos  por avaliación 

• Non se fará nota media con cualificacións inferiores a 4 nun exame ou proba. Nese caso, considérase a avaliación 

suspensa. 

• Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá que obter para 

ser declarado aprobado. 

• A nota de cada avaliación será o 90% da media dos exames escritos mais o 5% do traballo de aula e o 5% do  traballo 

na casa.  

• O alumno que non se presente a un exame sen a debida xustificación ,terá nese exame unha nota de cero.  

• Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá , nese exame, unha nota de cero. O alumno 

que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero 

• No exame de Matemáticas II cada alumno/a contestará aos exercicios dunha opción de haber máis dunha. Se un 

alumno/a resolve exercicios das dúas opcións, só se avaliarán os exercicios da mesma opción que primeiro aparezan 

fisicamente no papel do exame.  

• É preciso que queden reflectidas nas follas do exame as operacións necesarias para a resolución de cada exercicio. As 

respostas concretas xustificaranse, xa que se só se achega a solución numérica, sen ningunha explicación, terá unha 

puntuación de cero. 

• Poderán usarse instrumentos de debuxo e calculadoras científicas que non sexan programables e que non teñan 

capacidade gráfica. 

• Non se lles facilitará ao alumno/a as fórmulas precisas. Facilitaráselles a táboa da distribución normal. 

• No desenvolvemento dos exercicios valóranse os seguintes aspectos: 

• A exposición ordenada e razoada e a coherencia da resposta.  

• A capacidade de análise e de síntese.  

• A utilización dunha adecuada terminoloxía e notación matemática.  

• A facilidade e precisión na realización do cálculo.  

• Non se valorará o estudo dunha función elemental ou dunha función definida a trozos, se para elo constrúe as súas 

gráficas baseándose soamente nos puntos obtidos a partir dunha táboa de valores. (Exceptúase o caso das funcións 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

polinómicas de grao un) 

• As preguntas parcialmente contestadas ou incorrectas nos seus resultados finais poden acadar unha cualificación 

intermedia en función do que teña feito 

• Teranse en conta ademais os criterios establecidos pola CCP en canto as normas de expresión. 

NOTA FINAL XUÑO      A cualificación final global do curso será a media ponderada dos 4 bloques temáticos , correspondéndolle 20% ao 

bloque de Álxebra , 20% ao bloque de Estatísitca , 30% ao bloque de Análise e 30%  ao bloque de Xeometría 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN • En cada avaliación e /ou en Xuño, haberá probas de recuperación para os alumnos que o necesiten 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

Coa pretensión de que os coñecementos adquiridos polos alumnos sexan funcionais, é dicir, que poidan ser aplicados a situacións novas, e que a linguaxe 

matemática lles sirva como instrumento formalizador noutras ciencias, establécense as seguintes opcións metodolóxicas: 

 Farase unha avaliación inicial para coñecer o nivel de coñecemento de cada alumno e para poder axustar a axuda pedagóxica ás características individuais dos 

alumnos.. 

 Partirase sempre do nivel de coñecementos do grupo de alumno. 

 Antes de abordar un tema ou contido, averiguaranse e repasaranse os coñecementos que os alumnos teñen sobre el. 

 Antes de expor cada concepto matemático presentaranse os problemas que poidan abordarse con el, co fin de motivar aos alumnos; despois exporanse unhas 

ideas previas para animar ao alumno a que, a propósito dunha situación presentada dea explicacións que permitan detectar as ideas ou teorías que manexa. 

 Na exposición dos conceptos intercalaranse unha serie de preguntas para non converter ao alumno en receptor pasivo. 

 Axudarase aos alumnos a entender en cada intre como deben aplicar os conceptos que están aprendendo e como usalos na resolución de problemas. O grao de 

dificultade aumentarase paulatinamente, e proporanse exercicios que relacionen uns temas con outros. 

 Para afianzar o aprendido, presentaránselle ao alumno actividades e estratexias que o forcen a aplicar as novas estruturas adquiridas. 

 Valoraranse os esforzos empregados na realización das tarefas e os logros dos alumnos. 

 Eloxiaranse as actitudes que tendan a buscar solucións aos problemas. 

 Ao indicar un fallo ou deficiencia, suxeriranse posibilidades de superación. 

 Observaranse as notas que toma cada alumno e os exercicios que fai no seu caderno para poder detectar erros ou deficiencias, suxeríndolle posibilidades de 

superación. 

 Respectarase e fomentarase o seu sentido crítico e participativo. 

 Destacaranse as condutas tolerantes ou flexibles. 

 Organizarase a clase segundo unha serie de normas de convivencia, e esixirase o seu cumprimento. 

 Fomentarase o traballo en grupo cando o profesor crea que a materia e os problemas propostos sexan axeitados para iso. 

 Proporanse actividades de reforzo ou ampliación para os alumnos que o necesiten. 



 

MATERIAL E  RECURSOS ORDINARIOS: 

Libro de texto: Matemáticas II . Bacharelato. Santillana.. 

Boletíns de exercicios, de cada tema,  entregados aos alumnos polo profesor. 

Traballos en grupos . 

Calculadora científica non programable e que non dispoña de capacidade gráfica. 

Ordenador, proxector e pizarra dixital. 

Libro dixital. 

Geogebra a calculadora gráfica para a aprendizaxe da xeometría , álxebra…  

Edmodo a plataforma tecnolóxica, social, educativa e gratuita, que permite a comunicación cos os meus alumnos ,nun entorno cerrado e privado 

donde  compartiremos mensaxes, arquivos, enlaces, calendario de aula, así como propoñer tarefas e actividades e xestiona las. 

Web de Santillana e outras 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

• Estableceranse secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns. 

• Deseñaranse actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferentes niveles de dificultade, incluíndo actividades de motivación, de diagnóstico (coa 

fin de establecer os coñecementos previos e detectar posibles erros conceptuais), de ampliación e de reforzo. 

• Aplicaranse criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

• En cada tema ou bloque temático, poderanse entregar boletíns de exercicios que permitan aos alumnos practicar máis nos conceptos que o necesiten. 

 



 

 

  

  

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

A avaliación inicial realiza se antes de comezar o proceso de ensino-aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de preparación dos alumnos para 

enfrentarse aos obxetivos que se espera que logren. 

 Identificar obxetivos do programa de estudio a avaliar.  

 Pode ser individual ou grupal 

Selección do instrumento que se empregará para a recolección da información  

a)Probas escritas 

 b)Probas orais 

c) Observación individual na resolución de exercicios  na pizarra 

d)Cuestións e preguntas na aula 

 Obtención da información 

 Rexistro e análisis da información que mostrará os logros alcanzados, así como tamén as deficiencias ,causas e errores que os alumnos presentan 

 Toma de decisión individuais e ou grupais dependendo dos resultados 

 Non debe levar nota 



 

  

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Para a avaliación continua do alumno actuaremos do seguinte xeito 

• Observación do traballo 

diario dos alumnos 

• Diario de clase do profesor. 

• Participación na clase. 

• Caderno de clase do alumno. 

• Probas escritas. 

• Probas orais e individuais na 

clase. 

• Exercicios e/ ou traballos 

individuais recollidos polo 

profesor. 

• Traballos grupais 

• EXAMES                        

• TRABALLO DE AULA 

• TRABALLO NA CASA   

• Todos os exames serán cualificados sobre dez puntos, sendo cinco a cualificación mínima que se terá 

que obter para ser declarado aprobado. 

• Se un alumno é descuberto copiando ou intentando copiar nun exame terá unha nota de cero. O alumno 

que facilite información a outro nun exame tamén terá un cero. 

• O alumno que non se presente a un exame terá nese exame unha nota de cero  



 

 
 

PROCEDEMENTO DE AVALIACION EXTRAORDINARIA 

A realización das probas extraordinarias de Setembro para todos os alumnos que en Xuño non superaron a correspondente asignatura farase procedendo do 

seguinte xeito 

• Farase un exame. 

• O profesor poderá entregar en Xuño traballo  adicional aos alumnos para a a preparación do exame  

• Poderase recoller dito  traballo  adicional,  a criterio do profesor. 

• O exame será cualificado sobre dez puntos. 

• A cualificación mínima que deberá obter un alumno para ser considerado aprobado será un CINCO (5) 

 


