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DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICAS 

MATERIA    MATEMÁTICAS CURSO 4º E.S.O. ENSINANZAS ACADÉMICAS 

MARCO LEGAL:DOG Núm. 120 Luns, 29 de xuño de 2015 

 

 

OBXETIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ÁS  ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

• Abordar situacións problemáticas da vida recoñecendo as propias capacidades para aplicar os coñecementos matemáticos adquiridos. 

• Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarias, e indicando o proceso seguido en cada caso. 

• Expresarse con exactitude e rigor empregando as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, alxébrica, xeométrica, probabilística, estatística) para describir a 

realidade cotiá. 

• Xerar variacións nos problemas xa resoltos coa fin de profundar neles. 

• Cuantificar a realidade (medida de lonxitudes, distintas clases de números, naturais, enteiros, decimais, racionais, irracionais, reais, potencias, raíces, notación 

científica, xerarquía de as operacións). 

• Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade das 

mesmas. 

• Observar a diversidade da realidade e constatar a necesidade de dar valores exactos ou aproximados dun resultado cuantificando a propagación do erro. 

• Aplicar a estratexia matemática máis adecuada para resolver problemas da vida cotiá mediante ecuacións, inecuacións, sistemas de ecuacións, vectores, comparación 

de gráficas, distribucións estatísticas, etc. 

• Resolver situacións problemáticas relacionadas coa combinatoria e técnicas de reconto de datos empregando as propiedades das variacións, permutacións e 

combinacións. 

• Operar con expresións alxébricas (monomios e polinomios) aplicando os algoritmos de cálculo correspondentes, dominando o manexo razoado de polinomios e 

fraccións alxébricas. 

• Resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao cunha incógnita, inecuacións e sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

• Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá ao linguaxe alxébrico. 
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• Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos da vida real. 

• Saber utilizar correctamente a calculadora no cálculo numérico de potencias e raíces e na determinación dos principais parámetros estatísticos. 

• Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc, como medio para facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

• Empregar programas informáticos e a calculadora para resolver situacións problemáticas da vida diaria susceptibles de ser cuantificadas. 

• Poñer de manifesto as funcións dos diversos conceptos estatísticos que aparecen nas informacións da vida cotiá para facilitar a súa comprensión. 

• Resolver situacións problemáticas da vida cotiá utilizando diferentes tipos de proporcionalidade numérica e, en particular, as porcentaxes. 

• Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 

• Cuantificar fenómenos da vida cotiá mediante distribucións estatísticas e medidas de centralización e dispersión. 

• Coñecer e aplicar correctamente a linguaxe probabilística en situacións aleatorias ou deterministas asignando a probabilidade que lle corresponde a un suceso. 

• Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de Laplace, táboas de continxencia, diagramas de árbol… 

• Elaborar estratexias persoais para a resolución de problemas de xeometría, por exemplo triangulando ou descompoñendo figuras e corpos. 

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas, aplicando a semellanza para resolver situacións de proporcionalidade xeométrica 

utilizando o teorema de Tales, de Pitágoras, do cateto e da altura. 

• Expresar e calcular as razóns trigonométricas dun ángulo agudo e aplicar as relaciones fundamentais entre ditas razóns. 

• Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as súas relacións. 

• Recoñecer as propiedades dos vectores (coordenadas, módulo) e operar con eles en forma gráfica e en forma analítica. 

• Representar calquera recta mediante as súas ecuacións en forma punto-pendente, explícita e xeral e aplicalas ao estudio dos lugares xeométricos. 

• Distinguir e expresar funcións mediante enunciados verbais, táboas, expresións analíticas e gráficas. 

• Coñecer os principais modelos funcionais: funcións polinómicas, de proporcionalidade inversa, irracionais, exponenciais, logarítmicas e definidas a trozos. 

• Relacionar os diferentes contidos matemáticos entre si e cos de outras áreas de coñecemento. 

• Coñecer matemáticos de outras culturas, actuais ou anteriores, e a súa contribución ás Matemáticas. 

• Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc, como medio para facilitar os cálculos, comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 
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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 transversais  

 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 
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 O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é transversal e desenvolverase ao longo de todo o curso simultaneamente ao resto de bloques de contido  

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 f 

 h 

 B1.1. Planificación do proceso de 

resolución de problemas. 

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

 MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de 

xeito razoado, o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa precisión e o 

rigor adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

 e 

 f 

 h 

 

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subproblemas, 

reconto exhaustivo, comezo por casos 

particulares sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, etc. 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

 MACB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, relacións 

entre os datos, e contexto do problema). 

 CMCCT 

 

 MACB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

 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. 

 CMCCT 

 

 MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas 

e procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso 

de 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, 

 B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

 MACB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

 CMCCT 

 

 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 

atopadas para realizar simulacións e 

predicións sobre os resultados esperables, 

e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 

xeito individual e en equipo. Elaboración e 

presentación dos informes correspondentes. 

 b 

 e 

 f 

 

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, etc.  

 B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc.  

 MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo 

de resolvelos, revisando o proceso de 

resolución e os pasos e as ideas 

importantes, analizando a coherencia da 

solución ou procurando outras formas de 

resolución. 

 CMCCT 

 

 MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, 

a partir de un resolto, variando os datos, 

propondo novas preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, formulando 

casos particulares ou máis xerais de 

interese, e establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

 CMCCT 

 CAA 

 

 f 

 h 

 B1.4. Formulación de proxectos e 

investigacións matemáticas escolares, en 

contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 

xeito individual e en equipo. Elaboración e 

presentación dos informes correspondentes. 

 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

 MACB1.5.1. Expón e defende o proceso 

seguido ademais das conclusións obtidas, 

utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-probabilística. 

 CCL 

 CMCCT 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

 B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións problemáticas da realidade. 

 MACB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

 CMCCT 

 CSC 

 MACB1.6.2. Establece conexións entre un 

problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema ou 

os problemas matemáticos que subxacen 

nel e os coñecementos matemáticos 

necesarios. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

 MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun problema ou 

duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

 CMCCT 

 

 MACB1.6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no contexto da 

realidade. 

 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. 

 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. 

 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 matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

 B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

 MACB1.8.1. Desenvolve actitudes 

adecuadas para o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 MACB1.8.3. Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

 CMCCT 

 MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con 

 CMCCT 

 CAA 



IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                 Programación Departamento de Matemáticas 2017 – 2018                                                                                                            7 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

hábitos de formular e formularse 

preguntas, e procurar respostas adecuadas, 

tanto no estudo dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

 CCEC 

 MACB1.8.5. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo 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. 

 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. 

 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 estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 

predicións sobre situacións matemáticas 

diversas. 

 B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando 

con sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á 

resolución de problemas. 

 

 MACB1.11.1. Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

 CMCCT 

 CD 

 

 MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos 

para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 

 MACB1.11.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso seguido na 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 

clave 

– 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. 

solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

 MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades xeométricas. 

 CMCCT 

 

 MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos 

para o tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

 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 

conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, 

en ámbitos apropiados, da información e 

as ideas matemáticas. 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e 

seleccionando información salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando documentos propios, 

facendo exposicións e argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar 

a interacción. 

 MACB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios (de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do 

proceso de procura, análise e selección de 

información relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

 CCL 

 CD 

 

 MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos contidos 

traballados na aula. 

 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 

de mellora. 

 CD 

 CAA 

 MACB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ficheiros e 

tarefas. 

 CD 

 CSC 

 CSIEE 
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BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA 

 

Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

 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. 

 Distingue entre números naturais, enteiros, 

racionais e reais. 

 Determina as cifras significativas dunha 

magnitude dada. 

 CMCCT 

 CAA 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

  

 MACB2.1.2. Aplica propiedades 

características dos números ao 

utilizalos en contextos de 

resolución de problemas. 

 Usa as propiedades dos números racionais 

para probar que un número é irracional. 

 Usa as propiedades do valor absoluto na 

resolución de problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 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 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. 

 B2.2. 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 

materias do ámbito 

educativo. 

 MACB2.2.1. Opera con eficacia 

empregando cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou programas 

informáticos, e utilizando a 

notación máis axeitada. 

 Determina a fracción xeratriz dun número 

decimal. 

 Calcula adecuadamente expresións 

numéricas con números racionais. 

 Determina mentalmente a validez de 

solucións dadas a un problema. 

 Calcula adecuadamente expresións 

numéricas con potencias. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E   

 VP  

 MACB2.2.2. Realiza estimacións 

correctamente e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 

 Redondea números adecuadamente e 

determina o erro cometido. 

 Estima o valor de grandes magnitudes 

representadas mediante potencias. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 MACB2.2.3. Establece as 

relacións entre radicais e 

potencias, opera aplicando as 

propiedades necesarias e resolve 

problemas contextualizados. 

 Opera e simplifica radicais. 

 Racionaliza denominadores. 

 Calcula e simplifica expresións numéricas 

ou alxébricas usando as propiedades das 

potencias e dos radicais. 

 Expresa os radicais en forma de potencia e 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 
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Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

 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. 

as potencias en forma de radical. 

 Manexa con destreza expresións irracionais 

que xorden na resolución de problemas. 

 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. 

 Aplica porcentaxes á resolución de 

problemas cotiás e financeiros. 

 CMCCT 

 CAA 

 MACB2.2.5. Calcula logaritmos 

sinxelos a partir da súa definición 

ou mediante a aplicación das súas 

propiedades, e resolve problemas 

sinxelos. 

 Calcula logaritmos a partir da definición e 

das propiedades das potencias. 

 Calcula o valor de expresións numéricas con 

logaritmos 

 Resolve problemas contextualizados con 

logaritmos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 MACB2.2.6. Compara, ordena, 

clasifica e representa distintos 

tipos de números sobre a recta 

numérica utilizando diversas 

escalas. 

 Ordena números reais adecuadamente. 

 Representa números reais na recta numérica. 

 Caracteriza conxuntos de números mediante 

intervalos e represéntaos na recta real. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 MACB2.2.7. Resolve problemas 

que requiran propiedades e 

conceptos específicos dos 

números. 

 Resolve problemas nos que interveñen 

números reais e as súas operación. 

 CMCCT 

 

 b 

 f 

 B2.10. Polinomios. 

Raíces e factorización. 

 B2.11. Ecuacións de grao 

superior a dous. 

 B2.12. Fraccións 

alxébricas. 

Simplificación e 

 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.  

 Emprega a linguaxe alxébrica apropiada 

para describir os pasos seguidos para 

resolver un problema. 

 CMCCT 

 CCL 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E   

 VP  

 MACB2.3.2. Obtén as raíces dun 

polinomio e factorízao utilizando a 

regra de Ruffini, ou outro método 

máis axeitado. 

 Encontra sistematicamente todas as raíces 

enteiras dun polinomio.  

 Factoriza polinomios con soltura. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 
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Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

operacións.  MACB2.3.3. Realiza operacións 

con polinomios, igualdades 

notables e fraccións alxébricas 

sinxelas. 

 Suma, resta, multiplica e divide polinomios 

adecuadamente.  

 Manipula expresións alxébricas usando 

apropiadamente os produtos notables.  

 Calcula correctamente potencias de 

binomios  

 Emprega a regra de Ruffini con soltura. 

 Comprende o teorema do resto e úsao 

correctamente.  

 Calcula o m.c.d e o m.c.m. de dous 

polinomios dados.  

 Determina se dúas fraccións alxébricas son 

equivalentes e calcula a fracción alxébrica 

irredutible a unha fracción alxébrica dada. 

 Opera con fraccións alxébricas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

 MACB2.3.4. Fai uso da 

descomposición factorial para a 

resolución de ecuacións de grao 

superior a dous. 

 Resolve correctamente ecuacións de grao 

maior que 2 a partir da súa descomposición 

factorial. 

 CMCCT 

 CAA 

 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. 

 Expresa alxebraicamente un enunciado que 

dea lugar a un polinomio, unha fracción 

alxébrica, ecuacións ou inecuacións e 

resólveo axeitadamente. 

 Resolve adecuadamente ecuacións, sistemas 

de ecuacións e inecuacións. 

 Representa apropiadamente situacións 

académicas e do entorno mediante 

ecuacións, sistemas de ecuacións e 

inecuacións que resolve correctamente e 

interpreta os resultados. 

 Determina se unha ecuación e/ou inecuación 

representa adecuadamente un problema. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 

 CL  

 EOE  

 TIC 

 E  

 ECC  

 VP  

 EV 
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BLOQUE 3. XEOMETRÍA 

 

Obxec

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 

Elementos 

transversais 

 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. 

 Calcula as razóns trigonométricas 

directas e recíprocas dun ángulo 

agudo. 

 Explica e emprega as relacións 

fundamentais da trigonometría 

básica.  

 Simplifica unha expresión 

trigonométrica utilizando razóns 

trigonométricas equivalentes 

 Utiliza a calculadora para 

comprobar as razóns 

trigonométricas de diferentes 

ángulos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 CCL 

 CCEC 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

 EV 

 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. 

 Transforma unha expresión de 

radiáns a graos e viceversa. 

 Calcula a área de distintos 

polígonos regulares.  

 Calcula o perímetro e a área dun 

pentágono regular, coñecendo o 

radio da súa circunferencia. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

 EV 

 MACB3.2.2. Resolve triángulos 

utilizando as razóns trigonométricas e 

as súas relacións. 

 Resolve triángulos rectángulos 

interpretando os datos referentes 

aos catetos, o ángulo ou a 

hipotenusa  

 Utiliza as razóns trigonométricas 

para calcular a altura en 

problemas que poden aplicarse á 

vida diaria. 
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 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. 

 Calcula a área de distintos 

polígonos regulares.  

 Calcula o perímetro e a área dun 

pentágono regular, coñecendo o 

radio da súa circunferencia. 

 Calcula volumes de distintos 

corpos xeométricos. 

 Utiliza as fórmulas e razóns 

trigonométricas para calcular 

áreas e volumes e aplícaas para 

resolver problemas xeométricos, 

asignando as unidades 

apropiadas. 
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Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 

Elementos 

transversais 

 e 

 f 

 B3.4. Iniciación á 

xeometría analítica no 

plano: coordenadas. 

Vectores. Ecuacións da 

recta. Paralelismo; 

perpendicularidade. 

 B3.5. Semellanza. Figuras 

semellantes. Razón entre 

lonxitudes, áreas e volumes 

de corpos semellantes. 

 B3.6. Aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos 

e propiedades xeométricas. 

 B3.3. Coñecer e utilizar os 

conceptos e os procedementos 

básicos da xeometría analítica 

plana para representar, describir 

e analizar formas e 

configuracións xeométricas 

sinxelas. 

 MACB3.3.1. Establece 

correspondencias analíticas entre 

as coordenadas de puntos e 

vectores. 

 Debuxa os vectores de posición nun 

sistema de coordenadas 

 Indica o vector de posición duns 

puntos determinados. 

 CMCCT 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

 CCEC 

 CCL 

 CSC 

 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 ECC 

 EV 

 MACB3.3.2. Calcula a distancia 

entre dous puntos e o módulo 

dun vector. 

 Calcula adecuadamente a distancia 

existente entre dous pares de puntos. 

 MACB3.3.3. Coñece o 

significado de pendente dunha 

recta e diferentes formas de 

calculala. 

 Indica e sabe calcular o valor da 

pendente na ecuación dunha recta. 

 Calcula as distintas ecuacións e a 

pendente dunha recta e  represéntaa 

graficamente. 

 MACB3.3.4. Calcula a ecuación 

dunha recta de varias formas, en 

función dos datos coñecidos 

 Calcula a ecuación dunha recta e 

exprésaa en forma explícita e xeral. e 

indica se pasa polos puntos indicados. 

 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 da recta que é 

perpendicular a unha recta 

determinada.  

 Recoñece e determina cando dúas 

rectas son paralelas, perpendiculares 

ou secantes observando a súa 

ecuación.  

 Indica a ecuación xeral dunha recta en 

función de se é perpendicular a unha 

determinada recta. 
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BLOQUE 4. FUNCIÓNS 

 

Obxec

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

 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. 

 Identifica o dominio e a imaxe 

dunha función mediante a 

observación da súa gráfica. 

  Observa as gráficas e indica 

cáles delas corresponden a unha 

función. 

 Relaciona a expresión analítica 

dunha función coa súa gráfica. 

 Asocia un enunciado cunha 

gráfica. 

 Asocia curvas de funcións 

cuadráticas ás súas expresións 

analíticas. 

 Asocia curvas a expresións 

analíticas (proporcionalidade 

inversa, radicais, exponenciais 

e logaritmos). 

 CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 E 

 ECC 

 VP 

 EV 

 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. 

 Calcula unha ecuación da recta  

e os puntos de corte dunha 

función exponencial.  

 Representa unha parábola a 

partir da ecuación cuadrática 

correspondente. 

 Representa graficamente unha 

función logarítmica.  

 Indica as coordenadas do 

vértice dunha parábola. 

 Representa funcións definidas 

«a trozos». 

 MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula 

parámetros característicos de funcións 

 Identifica os puntos de corte 

cos eixes dunha función. 
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Obxec

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

elementais.  Indica a expresión analítica 

dunha función. 

 Calcula a pendente dunha 

función lineal.  

 Observa a expresión analítica 

dunha función lineal e 

determina se é crecente ou 

decrecente. 

 Indica o signo dos coeficientes 

das parábolas observando as 

súas gráficas. 

 Obtén a expresión analítica 

dunha función definida «a 

trozos» dada graficamente. 

 MACB4.1.4. Expresa razoadamente 

conclusións sobre un fenómeno a partir do 

comportamento dunha gráfica ou dos 

valores dunha táboa. 

 Observa unha gráfica e indica o 

período dunha función.  

 Calcula o valor que determina a 

descontinuidade dunha función 

representada graficamente. 

 Calcula a T.V.M. en un 

intervalo de unha función dada 

graficamente, ou ben dada 

mediante su expresión analítica. 

 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 e 

decrecemento dunha función a 

través da observación da súa 

gráfica. 

 Razoa se a función  será 

crecente ou non nun intervalo 

determinado. 

 MACB4.1.6. Interpreta situacións reais 

que responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 

 .Resolve problemas de 

enunciado relacionados con 
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Obxec

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

definidas a anacos e exponenciais e 

logarítmicas. 

distintos tipos de funciones. 

 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. 

 Extrae os datos dun problema e 

as súas conclusións mediante a 

observación dun gráfico. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 CD 

 CSC 

 CCL 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

 ECC  

 VP  

 MACB4.2.2. Representa datos mediante 

táboas e gráficos utilizando eixes e 

unidades axeitadas. 

 Constrúe unha táboa de valores 

para representar unha función 

irracional dada. 

 Representa un par de funcións 

trigonométricas no mesmo 

sistema de coordenadas. 

 Representa unha función da que 

se dan algunhas características 

especialmente relevantes. 

 Representa unha función dada 

pola súa expresión analítica 

obtendo, previamente, unha 

táboa de valores. 

 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. 

 Indica os intervalos de 

concavidade e convexidade 

dunha función a través da súa 

representación gráfica. 

 Analiza a continuidade dunha 

función a través da observación 

da súa representación gráfica. 

 Indica o signo dos coeficientes 

das parábolas observando as 

súas gráficas. 

 .Dada unha función 

representada pola súa gráfica, 

estuda as súas características 

máis relevantes (dominio de 

definición, recorrido, 
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Obxec

tivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 
Elementos 

transversais 

crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, 

continuidade…). 

 MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de 

valores, e as súas gráficas correspondentes. 

 Relaciona táboas de valores, 

coas gráficas correspondentes 
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BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 

Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 

Elementos 

transversais 

 b 

 f 

 g 

 B5.1. Introdución á 

combinatoria: 

combinacións, variacións e 

permutacións. 

 B5.2. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

 B5.1. Resolver situacións e 

problemas da vida cotiá 

aplicando os conceptos do 

cálculo de probabilidades e 

técnicas de reconto 

axeitadas. 

 MACB5.1.1. Aplica en problemas 

contextualizados os conceptos de 

variación, permutación e 

combinación. 

 Resolve problemas de variacións, 

permutacións e combinacións. 

 Resolve problemas de combinatoria 

nos que, ademais de aplicar unha 

fórmula, debe realizar algún 

razoamento adicional. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

 CCL 

 CD 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

 ECC  

 MACB5.1.2. Identifica e describe 

situacións e fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando a terminoloxía 

axeitada para describir sucesos. 

 Calcula o espazo mostral dun 

experimento aleatorio concreto. 

 Razoa por escrito cada un dos sucesos 

formulados en determinados 

experimentos. 

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de 

cálculo de probabilidades na 

resolución de situacións e 

problemas da vida cotiá. 

 Calcula a probabilidade de distintos 

sucesos ao resolver situacións e 

problemas da vida cotiá. 

 Calcula a probabilidade de recibir un 

premio en base aos datos propostos no 

enunciado do problema. 

 MACB5.1.4. Formula e comproba 

conxecturas sobre os resultados de 

experimentos aleatorios e 

simulacións. 

 Comproba a probabilidade de cada 

suceso dun experimento aleatorio.  

 Aplica as propiedades dos sucesos e 

das probabilidades. 

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo 

estatístico a partir de situacións 

concretas próximas. 

 Interpreta estudos estatísticos 

 b 

 e 

 f 

 B5.2. Cálculo de 

probabilidades mediante a 

regra de Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

 B5.3. Probabilidade simple 

 B5.2. Calcular 

probabilidades simples ou 

compostas aplicando a regra 

de Laplace, os diagramas de 

árbore, as táboas de 

 MACB5.2.1. Aplica a regra de 

Laplace e utiliza estratexias de 

reconto sinxelas e técnicas 

combinatorias. 

 Calcula probabilidades de 

determinados sucesos nunha furna de 

bolas aplicando a regra de Laplace. 

 Calcula, aplicando a regra de Laplace, 

a probabilidade de situacións 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CCL 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  
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Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 

Elementos 

transversais 

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. 

continxencia ou outras 

técnicas combinatorias. 

concretas no lanzamento de dous 

dados. 

 Aplica a combinatoria para resolver 

problemas de probabilidades 

 VP  

 MACB5.2.2. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos utilizando, 

especialmente, os diagramas de 

árbore ou as táboas de 

continxencia. 

 . Interpreta táboas de continxencia e 

utilízaas para calcular probabilidades. 

 .Calcula probabilidades en 

experiencias independentes e 

dependentes. 

 Resolve problemas nos que convén 

utilizar a estratexia do produto. 

 Realiza un diagrama de árbore que 

represente as posibilidades de 

elección do problema. 

 MACB5.2.3. Resolve problemas 

sinxelos asociados á probabilidade 

condicionada.  

 .Calcula probabilidades en 

experiencias dependentes. 

 MACB5.2.4. Analiza 

matematicamente algún xogo de 

azar sinxelo, comprendendo as 

súas regras e calculando as 

probabilidades adecuadas. 

 Calcula sucesos e probabilidades de 

certos sucesos no xogo do dominó, 

nunha baralla de cartas, lanzamento 

de dados etc. 

 MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir, cuantificar e analizar 

situacións relacionadas co azar. 

 Resolve un problema e argumenta as 

consecuencias que se derivan dos 

resultados. 

 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 

 MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir, cuantificar e analizar 

situacións relacionadas co azar. 

 .Dado un conxunto de datos, recoñece 

a necesidade de agrupalos en 

intervalos, determina unha posible 

partición do recorrido, constrúe a 

táboa e representa graficamente a 

 CSIEE 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

 VP 



IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                 Programación Departamento de Matemáticas 2017 – 2018                                                                                                            23 

 

 

Obxec

tivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de logro Competencias 

clave 

Elementos 

transversais 

informacións que aparecen 

nos medios de comunicación 

e fontes públicas oficiais 

(IGE, INE, etc.). 

distribución. 

 Indica como se comportará o 

coeficiente de variación nun problema 

determinado. 

 b 

 e 

 f 

 B5.7. Identificación das 

fases e as tarefas dun 

estudo estatístico. 

 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. 

 B5.4. Elaborar e interpretar 

táboas e gráficos 

estatísticos, así como os 

parámetros estatísticos máis 

usuais, en distribucións 

unidimensionais e 

bidimensionais, utilizando 

os medios máis axeitados 

(lapis e papel, calculadora 

ou computador), e valorando 

cualitativamente a 

representatividade das 

mostras utilizadas. 

  MACB5.4.1.Interpreta 

criticamente datos de táboas e 

gráficos estatísticos. 

 Determina a evolución dunha variable 

estatística ao longo do tempo a través 

da interpretación dunha táboa de 

datos. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CAA 

 CSC 

 CL  

 EOE  

 CA  

 TIC 

 E  

 ECC  

 VP  

 EV 

 MACB5.4.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 

datos e gráficas estatísticas, para 

extraer informacións e elaborar 

conclusións. 

 Constrúe táboas de frecuencias 

agrupando datos e constrúe un 

histograma con eles.  

 MACB5.4.3. Calcula e interpreta 

os parámetros estatísticos dunha 

distribución de datos utilizando os 

medios máis axeitados (lapis e 

papel, calculadora ou computador). 

  Obtén os valores dos parámetros 

estatísticos, a partir dunha táboa de 

frecuencias  e utilízaos para analizar 

características da distribución. 

 Utiliza o coeficiente de variación para 

comparar as dispersións de dúas 

distribucións. 

 MACB5.4.4. Selecciona unha 

mostra aleatoria e valora a 

representatividade de mostras 

pequenas. 

 .Recoñece procesos de móstreo 

correctos e identifica erros nos que os 

hai. 

 MACB5.4.5. Representa 

diagramas de dispersión e 

interpreta a relación entre as 

variables.  

 Representa un diagrama de dispersión 

a partir dos datos dunha táboa e extrae 

as conclusións pertinentes. 

 Relaciona un diagrama de dispersión 

co seu coeficiente de correlación. 
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  A secuenciación segundo o libro de texto de Matemáticas  4º ESO Matemáticas Académicas da Editorial Vicens Vives 

 

 

SECUENCIACION 

1ª AVALIACION Bloque 2. Temas 1, 2 ,3 ,4  

1. Números reais. 2. Potencias, radicais e logaritmos. 3. Polinomios e fraccións alxébricas. 4. Ecuacións 

2ª AVALIACION Bloque 2. Temas 5, 6. 

5. Sistemas de ecuacións. 6. Inecuacións 

Bloque 3 .Temas 7, 8 

7. Trigonometría. 8.Xeometría analítica. 

3ª AVALIACIÓN Bloque 4.  Temas 9, 10  

9. Funcións. 10. Funcións elementais (Modelos de funcións)  

Bloque 5.  Temas 11, 12, 13  

11. Estatística. 12. Combinatoria. 13. Probabilidade. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

• Observación do traballo diario dos alumnos 

• Participación na clase. 

• Probas escritas. 

• Probas orais e individuais na clase. 

• Exercicios e/ ou traballos recollidos polo profesor. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

• NOTA PROBAS  :                                     90%                       

• NOTA POLO TRABALLO DE AULA:      5 % 

• NOTA POLO TRABALLO NA CASA :      5 % 

• Haberá un ou dous exames escritos por avaliación 

• Non se fará nota media con cualificacións inferiores a 3,5 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. 

• O alumnado  que non se presente a un exame e non aporte a xustificación axeitada da falta de asistencia, terá nese exame unha nota de cero.  

• 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. 

• Valoraranse os coñecementos teórico/ prácticos dos alumnos e o adecuado uso da ferramenta matemática, así como o rigor nos razoamentos formulados e na 

linguaxe empregada. Na realización dos problemas, exercicios e cuestións valórase os seguintes aspectos: 

• A identificación do modelo matemático e das propiedades matemáticas e a súa descrición concisa. 

• A coherencia ordenada e razoada da exposición da resposta. 

• A claridade de exposición. 

• A utilización dunha adecuada terminoloxía e notación matemática. 

• A facilidade e precisión na realización do cálculo. 

• Se nun exercicio, por un erro nos cálculos, o alumno obtén unha solución absurda (o valor dunha área negativa, por exemplo), valorarase positivamente que o 

alumno faga constar o absurdo de tal resultado. 

• A ausencia de explicacións na solución dun problema repercute negativamente na súa valoración, podendo ter unha puntuación nula se só aporta a solución 

numérica dun problema ou cuestión sen ningunha explicación. 

• Nos exames de Matemáticas de 4º da ESO está permitido o uso de calculadoras científicas, sempre que o profesor así o indique previamente. Estas han de ser non 

programables (que non dispoñan de memoria para gardar texto ou programas) e que non dispoñan de capacidade gráfica. 

• 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 
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NOTA FINAL XUÑO • A cualificación final do curso será a media aritmética da nota das avaliacións, sempre que 

as tres avaliacións estean aprobadas. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN • En cada avaliación e /ou en Xuño, poderá haber probas de recuperación para os alumnos 

que o necesiten. A nota de cada unha das avaliacións terá que ser igual ou superior a 3,5 

para poder obter a cualificación final de aprobado. 

• A última materia da que se examine o alumno, (último parcial da 3ª avaliación),  pode 

quedar sen recuperación, dependendo do calendario de final de curso. 
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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. 
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MATERIAL E  RECURSOS ORDINARIOS: 

Libro de texto: Matemáticas Académicas 4º ESO . Vicens Vives 

Boletíns de exercicios  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 

Web de Vicens Vives 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 
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PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

Para a avaliación continua do alumno poderase ter en conta: 

• Observación do traballo diario dos alumnos 

• Diario de clase do profesor. 

• Participación na clase. 

• 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) 
  



IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                 Programación Departamento de Matemáticas 2017 – 2018                                                                                                            30 

 

 

 

 

 

 



 

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro                                 Programación Departamento de Matemáticas 2015 – 2016                                                                                                               31 
 

 


