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COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO 

O Departamento de Matemáticas esta composto polos seguintes profesores:  

         Josefa De la Concepción Blanco 

         Aldán Santamarina Corral 

         Fernando Silva Fente (sustituto) 

A Xefa de Departamento é  Josefa De la Concepción Blanco,  

As reunións do Departamento terán lugar ós martes de 11:20 a 12:10 horas. 

Neste novo curso 2014-15 somos 3 profesores no Departamento debido ó 

traslado de Mª José Iglesias Lores , mentres que o  profesor Antonio Guitián  

está cunha comisión de servizos.  

O profesor Aldán Santamarina Corral ten 5 horas de liberación sindical e, neste 

curso é o xefe do departamento de Normalización lingüística polo que ten tres 

horas de redución. 
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Convén resaltar que debido a diminución no número de membros deste 

departamento houbo que eliminar os reforzos que se viñan impartindo no 

primeiro ciclo da ESO que tan importante nos parece para intentar resolver os 

problemas de base que presentan un número importante de alumnos e 

alumnas deste ciclo. 

 

REFERENCIAS LEXISLATIVAS 

Currículo da ESO. Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as 

ensinanzas da educación secundaria obrigatoria.  

Avaliación na ESO. Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a 

avaliación na educación secundaria obrigatoria.  

Avaliación na ESO Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 

de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria 

obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade.  

Decreto126/2008, do 19 de xuño, polo que establece a ordenación e o currículo 

de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23).  

Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o 

currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

(DOG do 27).  

ORDE do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos 

relativos ao desenvolvemento do bacharelato   
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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN  

As matemáticas son a disciplina máis simple xurdida da creatividade do ser 

humano. Os problemas da realidade crearon as matemáticas máis fértiles, e 

deben ser tamén estes os que constitúan o punto de partida e a meta das 

matemáticas que se fagan na ESO. Pero as matemáticas, orientadas á 

aplicación dos saberes adquiridos, non esquecen nin a lóxica nin o 

razoamento, pois sempre están presentes nas aplicacións. De aí que esta 

versión das matemáticas continúa tendo un gran valor formativo. 

Tratándose dunha ensinanza obrigatoria, o enfoque comprensivo das 

matemáticas é o que debe prevalecer fronte a outros, o que condiciona a 

selección de contidos, a profundidade coa que deben estudarse e mesmo a 

metodoloxía para introducilos. A habilidade para utilizar os números e as súas 

operacións, a simboloxía matemática e as súas diferentes linguaxes de 

expresión, así como as formas de argumentar e razoar asociados a elas, deben 

relacionarse nesta etapa case exclusivamente cos aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade e para a resolución de problemas relacionados coa vida 

diaria e o mundo laboral. 

Os contidos preséntanse agrupados en bloques. Este agrupamento dos 

contidos en bloques non debe ocultar as múltiples interconexións que existen 

entre eles. 

Os profesores deben propiciar unha metodoloxía na que as matemáticas se 

insiran na realidade da que o alumnado participa, pero sempre sen perder de 

vista os obxectivos xerais e as finalidades da etapa.O profesorado debe facilitar 

lle alumnado o logro dos obxectivos xerais e a adquisición das competencias 

básicas. 

Parte integrante do proceso de ensino-aprendizaxe é a avaliación que non 

debe centrarse unicamente no contido curricular propiamente dito, senón 

tamén na capacidade de utilizar ese contido en situacións similares ás que 

terán que enfrontarse os estudantes na súa vida diaria. Para orientar e facilitar 

a avaliación dos estudantes en relación as capacidades implícitas 

nosobxectivos xerais, preséntanse para cada curso os correspondentes 

criterios de avaliación. Estes criterios recollen o tipo e grao de aprendizaxe que 

se espera que acaden os estudantes ao rematar cada período. 

Por outra banda, os avances no proceso de resolución dun problema, aínda 

sen ter acadada unha solución, proporcionan unha satisfacción que 

recompensa o esforzo realizado e redunda na autoestima. Nese proceso de 

resolución sempre se aprende algo, aínda que sexa vendo o que xa 

coñeciamos desde outro punto de vista. Pero tamén se poñen en xogo 

estratexias de aprendizaxe como a formulación de preguntas, o sentimento de 

curiosidade pola exploración de obxectos e situacións, a observación e rexistro 

sistemático de feitos e relacións, a integración e relación da nova información 

con outros datos e coa propia experiencia e coñecementos anteriores, a 
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utilización de técnicas de consulta e a disposición a aceptar diferentes puntos 

de vista. 

 

2. PROGRAMACIÓNS DE ESO 

 

2.1.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COM PETENCIAS 

BÁSICAS.  

Á consecución das competencias básicas, é máis doado se as matemáticas 

adquiren significado e relevancia para as alumnas e os alumnos,se durante a 

realización das actividades de ensinanza e aprendizaxe na aula,se establecen  

conexións entre as matemáticas e as demais áreas do currículo. É a súa 

achega, é o que, sen dúbida, redundará nunha mellor comprensión dos seus 

saberes, nunha maior naturalidade no seu uso en diversos contextos e nunha 

mellor actitude cara elas. En definitiva: nunha mellor competencia matemática. 

Competencia matemática: 
 

Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas 

operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información 

como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e espaciais da 

realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo 

laboral. 

Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e 
expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións, o que 
aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo ao longo da vida, tanto no 
ámbito escolar ou académico como fóra del. 
Así mesmo, esta competencia implica o coñecemento e manexo dos elementos 

matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 

elementos xeométricos, etc.) en situacións reais ou simuladas da vida cotiá, e a 

posta en práctica de procesos de razoamento que levan á solución dos 

problemas ou á obtención de información. 

 Estes procesos permiten aplicar esa información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, seguir cadeas argumentais identificando as ideas 

fundamentais, e estimar e axuizar a lóxica e validez de argumentacións e 

informacións.  En consecuencia, a competencia matemática supón a habilidade 

para seguir determinados procesos de pensamento (como a indución e a 

dedución, entre outros) e aplicar algúns algoritmos de cálculo ou elementos da 

lóxica, o que conduce a identificar a validez dos razoamentos e a valorar o grao 

de certeza asociado aos resultados derivados dos razoamentos válidos. 
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  A competencia matemática implica unha disposición favorable e de progresiva 

seguridade e confianza cara á información e ás situacións (problemas, 

incógnitas, etc.) que conteñen elementos ou soportes matemáticos, así como 

cara á súa utilización cando a situación o aconsella, baseadas no respecto e no 

gusto pola certeza e na súa procura a través do razoamento.  Esta 

competencia cobra realidade e sentido na medida en que os elementos e 

razoamentos matemáticos son utilizados para enfrontarse a aquelas situacións 

cotiás que os precisan. Xa que logo, a identificación de tales situacións, a 

aplicación de estratexias de resolución de problemas e a selección das 

técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar a realidade a partir 

da información dispoñible están incluídas nela. En definitiva, a posibilidade real 

de utilizar a actividade matemática en contextos tan variados como sexa 

posible. Por iso, o seu desenvolvemento na educación obrigatoria alcanzarase 

na medida en que os coñecementos matemáticos se apliquen de xeito 

espontáneo a unha ampla variedade de situacións, provenientes doutros 

campos de coñecemento e da vida cotiá. 

O desenvolvemento da competencia matemática ao final da educación 
obrigatoria implica utilizar espontaneamente -nos ámbitos persoal e social- os 
elementos e razoamentos matemáticos para interpretar e producir información, 
para resolver problemas provenientes de situacións cotiás e para tomar 
decisións. En definitiva, supón aplicar aquelas destrezas e actitudes que 
permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación 
matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as 
ferramentas de apoio adecuadas, e integrando o coñecemento matemático con 
outros tipos de coñecemento para dar unha mellor resposta ás situacións da 
vida de distinto nivel de complexidade. 
 
 

Competencia social e cidadá: 
 

 Vinculada ás Matemáticas a través do emprego da análise funcional e a 

estatística para estudar e describir fenómenos sociais do contexto de Galicia. O 

uso das ferramentas propias da materia mostrará o seu papel para coñecer e 

valorar problemas da sociedade actual, fenómenos sociais como a diversidade 

cultural, o respecto polo medio, a saúde, o consumo, a igualdade de 

oportunidades entre os sexos ou a convivencia pacífica. 

A participación, a colaboración, a valoración da existencia de diferentes puntos 

de vista e a aceptación do erro de xeito construtivo constitúen tamén actitudes 

que axudarán no desenvolvemento desta competencia. 
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Coñecemento e interacción co mundo físico: 
 

Unha significativa representación de contidos matemáticos teñen que ver con 

ela. Son destacables, neste sentido, a discriminación de formas, relacións e 

estruturas xeométricas, especialmente co desenvolvemento da visión espacial 

e a capacidade para transferir formas e representacións entre o plano e o 

espazo. Tamén son apreciables as achegas da modelaxe; esta require 

identificar e seleccionar as características relevantes dunha situación real, 

representala simbolicamente e determinar pautas de comportamento, 

regularidades e invariantes, a partir das que poder facer predicións sobre a 

evolución, a precisión e as limitacións do modelo. 

 

Tratamento da información e competencia dixital, competencia para 
aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal: 
 

Estas tres competencias desenvólvense por medio da utilización de recursos 

variados traballados no desenvolvemento da materia. Comunicarse, solicitar 

información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos, 

entre outras situacións de ensino aprendizaxe, constitúen vías de tratamento 

da información, desde distintos recursos e soportes, que contribuirán a que o 

alumno desenvolva maiores marxes de autonomía e iniciativa e aprenda a 

aprender; tamén a perseveranza, a sistematización, a reflexión crítica e a 

habilidade para comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. Por 

suposto, os propios procesos de resolución de problemas realizan unha achega 

significativa porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos e 

contribúen a convivir coa incerteza controlando ao mesmo tempo os procesos 

de toma de decisións. O cultivo desta competencia vese favorecido polo 

traballo con enunciados de problemas orais e escritos propios da cultura de 

Galicia e do Estado. 

 

Competencia en comunicación lingüística: 
 

 As Matemáticas constitúen un ámbito de reflexión e tamén de comunicación e 

expresión. Apóianse e, ao tempo, fomentan a comprensión e expresión oral e 

escrita na resolución de problemas (procesos realizados e razoamentos 

seguidos que axudan a formalizar o pensamento). A linguaxe matemática 

(numérica, gráfica, xeométrica e alxébrica), é un vehículo de comunicación de 

ideas que destaca pola precisión nos seus termos e pola súa gran capacidade 

para comunicar grazas a un léxico propio de carácter sintético, simbólico e 

abstracto. O seu cultivo favorecerá o respecto e aprecio pola lingua galega 

como lingua propia de Galicia e como parte fundamental do seu patrimonio 

cultural, como elemento fundamental para o mantemento da súa identidade. 
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A competencia en expresión cultural e artística  
 

Está vinculada aos procesos de ensino/aprendizaxe das Matemáticas. Estas 

constitúen unha expresión da cultura. A xeometría é, ademais, parte integral da 

expresión artística da humanidade xa que ofrece medios para describir e 

comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das estruturas que 

creou. Cultivar a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a 

autonomía e o apaixonamento estético son obxectivos desta materia. O cultivo 

desta competencia vese favorecido pola busca de relacións entre a arte e as 

Matemáticas (arte e xeometría) no ámbito de Galicia e do Estado. 

       

 

2.2.  OBXECTIVOS 

2.2.1. OBXECTIVOS  EN  1 º  ESO: 

I. NÚMEROS   

 Valorar, identificar e utilizar os distintos tipos de números usando os que 

mellor se axusten a cada situación, gusto por manexalos de forma 

efectiva e valorando a pertinencia dos resultados 

 Confianza nas propias capacidades para afrontar os problemas e 

realizar cálculos. 

  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso 

seguido e dos resultados obtidos en problemas e cálculos numéricos, 

incluíndo as explicacións escritas necesarias. 

 Interese por coñecer as propiedades que ofrece a utilización da 

calculadora, diferenciando as situacións nas que é conveniente o seu 

uso daquelas nas que non o é. 

 Curiosidade e interese por coñecer distintos sistemas de medida. 

 Aprecio das vantaxes que comporta a utilización fluída das técnicas de 

cálculo (escrito ou mental) e a necesidade de estimar cantidades 

numéricas en moitas situacións da vida cotiá. 

 Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas. 
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II. ÁLXEBRA 

 Valora-la simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica. 

 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas. 

 Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso 

seguido e dos resultados obtidos no plantexamento de problemas e na 

súa resolución alxébrica. 

 Utilizar estratexias e técnicas simples de resolución de problemas, tales 

como a análise do enunciado, o ensaio-erro ou a resolución dun 

problema mais sinxelo e a comprobación da solución obtida.Valora-los 

distintos plantexamentos que poden xurdir na aula na resolución dun 

mesmo problema. 

III. XEOMETRÍA 

  Paralelismo e perpendicularidade. Análise de relacións e propiedades 

de figuras no plano, empregando o agrupamento e a descomposición de 

figuras e outros métodos. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz, 

bisectriz. 

  Clasificación de triángulos e cuadriláteros a partir de diferentes criterios. 

Estudo dalgunhas propiedades e relacións nestes polígonos. 

  Medida e cálculo de ángulos en figuras planas. Operacións. 

 Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e 

comprobar relacións entre figuras. 

 Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e 

elementos característicos. Clasificación atendendo a distintos criterios. 

Utilización de propiedades, regularidades e relacións para resolver 

problemas do mundo físico. 

 Estimación, medición e calculo de perímetros de figuras representadas e 

reais. Estimación, medición e cálculo de áreas, de figuras representadas 

e reais, mediante fórmulas e triangulación. 

 Emprego de ferramentas informáticas para construír, simular e investigar 

relacións entre elementos xeométricos. 

IV. FUNCIÓNS  E  GRÁFICAS.  ESTATÍSTICA 

 Valoración positiva da linguaxe numérica e gráfica para representar e 

facilitar a comprensión de situacións.  

 Valora-la utilidade da matemática para interpretar, describir e incluso 

predicir situacións. 
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2.2.2. OBXECTIVOS  EN  2 º  ESO: 

 

I. NÚMEROS   

 Diferenciación dos distintos tipos de números. 

 Realización de operacións de todo tipo con parénteses, mesturando os 

diferentes tipos de números con distintas notacións, utilizando 

correctamente a orde de prioridade e as propiedades. 

 Resolución de problemas da vida cotiá nos que aparezan números 

naturais, enteiros ou racionais coa notación adecuada. 

 Distinción de magnitudes directamente e inversamente proporcionais e 

cando non hai proporcionalidade. 

 Identificación da proporcionalidade na vida cotiá entre diferentes tipos de 

magnitudes e da notación adecuada en cada unha delas. Confianza nas 

propias capacidades para afrontar os problemas e realizar cálculos. 

  Aprecio das vantaxes que comporta a utilización fluída das técnicas de 

cálculo (escrito ou mental) e a necesidade de estimar cantidades 

numéricas en moitas situacións da vida cotiá. 

 

II. ÁLXEBRA 

 

 Valora-la simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica. 

 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas. 

 Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso 

seguido e dos resultados obtidos na formulación de problemas e na súa 

resolución alxébrica. 

 Valora-los distintos plantexamentos que poden xurdir na aula na 

resolución dun mesmo problema. 

 Resolver ecuacións de primeiro grao con coeficientes racionais e de 

segundo grao incompletas. 
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III. XEOMETRÍA 

 Valoración do rigor e da precisión na realización dos cálculos e da 

presentación ordenada e clara dos procesos seguidos e dos resultados 

obtidos. 

 Valora-la utilidade da xeometría para distinguir elementos xeométricos 

presentes no seu contorno e aproveitar os resultados para medir 

superficies, calcular volumes, ... 

 Sensibilidade ante as calidades estéticas das configuracións 

xeométricas, recoñecendo a súa presenza na natureza, na arte e na 

técnica. 

 Utilización do Teorema de Tales para obter e comprobar relacións 

métricas entre figuras semellantes: segmentos, triángulos, figuras 

xeométricas en xeral. 

 Utilización da representación a escala para medir lonxitudes reais: 

mapas, planos,... 

 Destreza na utilización do Teorema de Pitágoras e identificación de 

problemas xeométricos nos que se utiliza dito teorema. 

  Describir correctamente poliedros e os seus elementos, identificando os 

corpos xeométricos regulares. 

 Describir correctamente corpos de revolución e os seus elementos, 

identificando cilindros, conos e esferas. 

  Medir a área e o volume de corpos e figuras utilizando distintas 

técnicas.  

 Utilización das fórmulas de lonxitudes, áreas, e volumes de corpos 

xeométricos para medir magnitudes: determinación da magnitude que se 

desexa medir, elección das unidades, selección da fórmula máis 

axeitada, utilización de técnicas alxébricas. 

IV. FUNCIÓNS  E  GRÁFICAS. 

 Organización da información obtida de fenómenos sinxelos da vida cotiá 

en táboas de valores. 

 Representación gráfica de táboas de valores elixindo convenientemente 

a escala en cada eixo. 

  Construción de táboas a partir de gráficas. 

  Interpretación verbal de gráficas relativas a feitos da vida cotiá, 

distinguindo a variable independente da dependente. 
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  Obtención dunha relación funcional a partir dun fenómeno descrito 

mediante un enunciado, unha táboa ou unha gráfica. (Só en casos de 

funcións constantes de proporcionalidade directa ).valoración crítica da 

información expresada mediante gráficas. 

V. ESTATÍSTICA 

  Recollida e estudio de informacións de xornais e revistas relativas a 

noticias estatísticas. 

  Recollida de información e organización de datos en táboas estatísticas. 

 Saber calcular  a frecuencia absoluta, relativa, ordinarias e acumuladas. 

Saber expresalas como fracción, decimal e porcentaxe. 

 Saber facer e saber elixir as representacións gráficas máis adecuadas,  

a partir de táboas estatísticas: diagramas de barras, pictogramas, 

diagramas de sectores. 

 Cálculo das medidas de centralización: media, mediana e moda. 

Comparación do nivel de precisión das devanditas medidas. Selección 

da máis axeitada en función da información que se quere comunicar.  

  Manexo da calculadora e da folla de cálculo para organizar os datos e 

serrar os gráficos máis adecuados. 

2.2.3.  OBXECTIVOS  EN  3 º  ESO: 

I. NÚMEROS: 

 Curiosidade e interese por coñecer diferentes tipos de números e a súa 

representación sobre a recta. 

 Realización de operacións de todo tipo con parénteses utilizando os 

distintos tipos de números 

 Saber operar cos números racionais nas distintas formas: decimal e  

fracción. 

 Resolver problemas de fraccións e manexar  as técnicas de resolución 

de problemas. 

 Estimular o calculo mental nos que interveñan números enteiros e 

racionais. 

 Valorar a notación científica como medio para describir fenómenos 

microscópicos e fenómenos relativos ao Universo 

 Coñecer o concepto de raíz enésima. Operacións con radicais sinxelas. 
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II. ÁLXEBRA: 

 Valora-la simplicidade e a utilidade da linguaxe alxébrica para expresar 

relacións de todo tipo, así como pola súa facilidade para representar e 

resolver problemas. 

 Coñecer e manexar a notación propia das sucesións e saber buscar 

regularidades numéricas 

 Manexar as progresións aritméticas e xeométricas e aplicalas a 

situacións problemáticas. 

 Coñecer e aplicar  as  operacións entre expresións polinómicas. Método 

de Ruffini.  

 Similitude das fraccións alxébricas coas fraccións numéricas.Operacións 

con fraccións alxébricas sinxelas. 

 Identidades notables e extraer factor común. 

 Resolución de ecuacións de 1º e 2º grao cunha incógnita.  

  Empregar a linguaxe alxébrica para plantexar e resolver problemas 

mediante ecuacións 

 Analizar as solucións dos problemas de forma crítica rexeitando as que 

non sexan válidas, e expresando as outras nas unidades correctas. 

 Coñecer os conceptos de ecuación linear con dúas incógnitas, as súas 

solucións, sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

 Resolución de sistemas de ecuacións. Dominio de cada un dos métodos. 

Hábito de elixir o mais axeitado en cada caso. 

  

III. XEOMETRÍA: 

 Incorporar a linguaxe xeométrica ó modo de expresión habitual 

 Curiosidade e interese por investigar sobre formas, configuracións e 

relacións xeométricos. 

 Recoñecemento dos movemento na natureza, na arte e noutras 

construcións humanas. 

 Dominar os teoremas de Pitágoras e de Tales e as súas 

aplicacións.Calcular volumes de troncos de conos e de pirámides. 

 Curiosidade polas translacións, simetrías e xiros no plano. 

 Aplicar os movementos para deseñar composicións artísticas. 
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IV. ANÁLISE: 

 Interpretar e representar gráficas que respondan a fenómenos próximos 

ao alumno. 

 Asociar algunhas gráficas ás súas expresións analíticas 

 Recoñecer e representar aproximadamente fenómenos descritos 

mediante unha dependencia funcional e as variables que neles 

aparecen. 

 Relacionar a táboa, a gráfica e a expresión alxébrica de funcións 

sinxelas e entendelas como formas distintas de expresar a mesma 

situación. 

 Utilizar modelos lineais para estudar situacións procedentes dos 

diferentes ámbitos do coñecemento e da vida cotiá, mediante a 

confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da 

expresión analítica. 

 Describir, utilizando a terminoloxía adecuada, as características dunha 

gráfica. 

 Representar funcións constantes, lineais e afíns. 

 Obter a ecuación dunha recta dada a súa gráfica. 

 Utilizar axeitadamente a calculadora gráfica ou programas informáticos 

para a representación e estudo de funcións. 

 

V. ESTATÍSTICA   E  PROBABILIDADE: 

 Organizar a información estatística: resumir nunha táboa de frecuencias 

unha serie de datos e facer o gráfico axeitado para a súa visualización. 

 Valoración crítica das informacións estatísticas que aparecen nos 

medios de comunicación ou diferentes contextos, utilización da 

información que proporcionan, mantendo unha actitude crítica na súa 

análise. 

 Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para realizar tarefas 

de recollida de datos, elaboración de enquisas, táboas, gráficas, etc. 

 Recoñecemento de fenómenos aleatorios en situacións procedentes da 

vida diaria e dos ámbitos social e científico. Valorar as técnicas da 

probabilidade  para describir fenómenos do mundo físico, e como medio 

para resolver problemas de índole social. 
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 Identificar as experiencias e sucesos aleatorios, analizar os seus 

elementos e describilos coa terminoloxía axeitada 

 Comprender o concepto de probabilidade, e saber calcular a 

probabilidade dun suceso. 

 Manexar  correctamente a calculadora para facer cálculos estatísticos e 

elaborar gráfico. 

 Traballar no ordenador, para confeccionar gráficos estatísticos: Follas de 

cálculo, diagramas de barras, diagramas de sectores etc. 

 

2.2.4.  OBXECTIVOS  EN  4 º  ESO:  OPCIÓN  B 

I. NÚMEROS: 

 Saber  clasificar, representar e operar  cos diferentes tipos de  números 

reais. 

 Coñecer o concepto de intervalo e a súa representación sobre a recta 

real e saber escribir o intervalo de forma simbólica. 

  Traballar sen dificultade con potencias de expoñente fraccionario e con 

radicais coñecendo as súas  propiedades e a xerarquía de operacións. 

 Realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica, incluída a 

notación científica. Facer cálculos aproximados e recoñecer as 

situacións que requiran solucións en forma exacta (radical ou 

fraccionaria) 

 

II. ÁLXEBRA: 

 Calcular o valor numérico dun polinomio para valores racionais e 

irracionais sinxelos, identificando as raíces.  

 Utilizar do teorema do resto para á división e factorización de polinomios. 

Emprego da Regra de Ruffini. Descomposición de polinomios en 

factores primos. 

 Simplificar  fraccións alxébricas e realizar  operacións sinxelas. 

 Resolver  ecuacións polinómicas de grao un, dous e superior. 

 Resolución de ecuacións racionais , irracionais e exponenciais. 
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 Utilización de algoritmos alxébricos e gráficos de resolución de 

inecuacións e sistemas de inecuacións cunha  incógnita (polinómicas e 

racionais sinxelas). 

 Formulación e resolución de problemas da vida cotiá sinxelos mediante 

ecuacións, sistemas,  inecuacións e sistemas de inecuacións lineais. 

 Analizar as solucións dos problemas de forma crítica rexeitando as que 

non sexan válidas, e expresando as outras nas unidades correctas. 

 

 

III. XEOMETRÍA: 

 Incorporar a linguaxe xeométrica ó modo de expresión habitual. 

 Relacionar arcos e ángulos. 

 Coñecer o significado das razóns trigonométricas. Utilizar as razóns 

trigonométricas para medir   e calcular  lonxitudes e ángulos. 

  Iniciación a xeometría analítica plana: Punto medio dun segmento. 

Ecuacións da recta no plano. Paralelismo e perpendicularidade.  

 

IV. ANÁLISE: 

 Expresar mediante unha fórmula, unha táboa ou unha gráfica un 

fenómeno funcional descrito verbalmente. 

 Recoñecer graficamente as características das funcións: dominio, imaxe, 

continuidade, monotonía, extremos, periodicidade  e tendencia. Tamén a 

taxa de variación media nun intervalo. 

 Recoñecer polas súas ecuacións ou as súas gráficas as funcións de 

proporcionalidade directa, afíns, cuadráticas, racionais (de 

proporcionalidade inversa),  exponenciais e logarítmicas. 

 Representar as funcións elementais e definidas a anacos. 

 Analizar e tirar conclusións sobre un fenómeno a vista dunha gráfica ou 

dunha táboa, facendo un estudio das súas características. 

 Obter a expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 
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V. ESTATÍSTICA   E  PROBABILIDADE: 

 Distinguir entre  os diferentes tipos de variables. 

 Elaborar táboas de frecuencias, e os diferentes grafos para mostrar  a 

información contida na táboa. 

 Calcular  os parámetros de centralización e de dispersión e extraer a 

información que ditos parámetros nos mostran. 

 Distinguir unha experiencia aleatoria así como o que é o espazo mostral 

e os sucesos. 

 Coñecer o concepto de probabilidade. A regra de Laplace  Probabilidade 

simple e composta. 

 Coñecer técnicas heurísticas para a resolución de problemas e 

desenvolver estratexias persoais, utilizando variados recursos e 

valorando a riqueza do proceso matemático de resolución. 

 

 

2.3.  CONTIDOS.  

 

2.3.1. CONTIDOS  1º  ESO 

I. ARITMÉTICA 

  

 Números naturais. Operacións. Prioridade das operacións e uso do 

parénteses.  

 Divisibilidade de números naturais. Múltiplos e divisores comúns a varios 

números.Mínimo común múltiplo, Máximo común divisor. Aplicacións da 

divisibilidade na resolución de problemas asociados a situacións cotiás. 

 Necesidade de ampliar o conxunto dos números naturais co dos 

números negativos para expresar estados e cambios. Os números 

enteiros. Recoñecemento e conceptualización en contextos reais. 

 Significado e usos das operacións con números enteiros. Utilización da 

xerarquía e propiedades das operacións e das regras de uso das 

parénteses en cálculos sinxelos. 
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 Fraccións e decimais en contornos cotiás e en ámbitos científicos. 

Diferentes significados e usos das fraccións. Operacións con fraccións: 

suma, resta, produto e cociente. 

 Números decimais. Relacións entre fraccións e decimais. 

 Razón e proporción. Identificar e diferenciar magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

 Problemas de proporción directa e inversa. Método de redución a  

unidade, regra de tres. Aumentos e diminucións porcentuais. 

 Porcentaxes para expresar partes dun todo, cotas de participación ou 

variación de magnitudes. Aplicacións á vida cotiá. Calculo mental, 

escrito e con calculadora para obter porcentaxes habituais. 

 

 

 

II. ÁLXEBRA 

 

 Emprego de letras para simbolizar números inicialmente descoñecidos. 

Simbolización para expresar cantidades en distintos contextos, 

valorando a súa utilidade. 

 Tradución de expresións da linguaxe cotiá á alxébrica e viceversa. 

 Expresións alxébricas. Valor numérico dunha expresión literal. 

Operacións con monomios. 

 Igualdades: ecuacións ou identidades. 

 Ecuacións: elementos, solución, ecuacións equivalentes. Ecuacións de 

primeiro grao sinxelas e con parénteses. 

 Resolución de problemas con axuda das ecuacións. 

 Valoración da precisión e simplicidade da linguaxe alxébrica para 

representar e comunicar diferentes situacións da vida cotiá e doutros 

ámbitos. 
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III. XEOMETRÍA 

 Medida de ángulos. Operacións. Ángulos nos polígonos, na 

circunferencia. 

 Clasificación de triángulos e cuadriláteros a partir de diferentes criterios. 

Estudo dalgunhas propiedades e relacións nestes polígonos. 

 Polígonos regulares. A circunferencia e o círculo. Construción de 

polígonos regulares cos instrumentos de debuxo habituais. 

 Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. 

 Simetrías de figuras planas.Recoñecemento da simetría na natureza e 

nas construcións. 

 Estimación, medición e cálculo de perímetros  e áreas de figuras 

representadas e reais.  

IV.      FUNCIÓNS  E  GRÁFICAS 

 Coordenadas cartesianas. Representación de puntos nun sistema de 

eixes coordenados.  Identificación de puntos a partir das súas 

coordenadas. 

 Interpretación de gráficas e de táboas. Detección de erros nas gráficas 

que poden afectar a súa interpretación. 

 Construción e interpretación de táboas de valores. Identificar relacións 

de proporcionalidade directa a partir da análise da táboa ou da gráfica. 

 Construción global de gráficas a partir de expresións verbais que 

describan situacións ou experiencias tomadas da vida diaria e do mundo 

físico. 

 Interpretación puntual e global de informacións presentadas nunha táboa 

ou representadas nunha gráfica.  Detección de erros nas gráficas que 

poden afectar a súa interpretación. 

V. ESTATÍSTICA  E  PROBABILIDADE 

 Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos 

aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación. 

 Organizar información en táboas de datos. Frecuencia absoluta e 

relativa. 

 Diagramas de barras, de liñas e de sectores. 

 Identificar sucesos aleatorios e asignarlles probabilidades. 
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2.3.2. CONTIDOS  2º  ESO 

I. ARITMÉTICA 

 Os números naturais e enteiros : representación sobre unha recta, 

operacións e xerarquía das operacións.  

 As fraccións: equivalencia, simplificacións e operacións con fraccións. 

Operacións con uso da paréntese. Xerarquía das operacións. Problemas 

aritméticos con fraccións. Fraccións e números decimais.  

 Potencias de expoñente enteiro. Propiedades das operacións con 

potencias. Notación científica. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 

Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

 Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións 

para elaborar estratexias de cálculo práctico con porcentaxes en 

contextos referidos á vida cotiá e ao mundo físico. 

 Medidas directa e inversamente proporcionais. Análise de táboas. Razón 

de proporcionalidade. Magnitudes non proporcionais. Problemas de 

proporcionalidade simple e composta. 

 Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros 

ámbitos nos que aparezan relacións de proporcionalidade directa ou 

inversa.   

II. ÁLXEBRA 

 Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe 

alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións en 

contextos diversos. 

 Interpretación de fórmulas e expresións alxébricas: xeneralizar 

propiedades mediante expresións alxébricas, así como interpretar de 

forma verbal estas. 

 Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 

 Ecuacións de primeiro grao con denominadores, e de segundo grao. 

Interpretación das solucións. Formulación e resolución de problemas 

sinxelos 

 Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución 

destes mesmos problemas por métodos non alxébricos: ensaio e erro 

dirixido. 
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III. XEOMETRÍA 

 Semellanza : figuras semellantes. Teorema de Tales. Razón de 

semellanza. Planos e escalas. 

  Descrición e propiedades características dos corpos xeométricos 

elementais. Poliedros.  Elementos (caras, arestas, vértices, ángulos e 

diagonais). Relación de Euler. Cubos e ortoedros. Prismas. Pirámides. 

Os cinco poliedros regulares. 

  Corpos de revolución: cilindro, cono e esfera. 

 Superficies e volumes destes corpos: unidades de medida e cálculo de 

áreas e volumes. 

 

IV. FUNCIÓNS  E  GRÁFICAS 

 Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou 

científico, presentados de forma gráfica 

 Variables. Dependencia de variables. 

 Coordenadas cartesianas.  Representación nos eixes cartesianos. 

 Formas de expresar unha función: verbal, táboa, gráfica, fórmula.  

 Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha 

táboa de valores, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

 Análise da situación: crecemento, decrecemento, máximos e mínimos, 

continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. 

  Gráficas das funcións constante, lineal e afín.  

V. ESTATÍSTICA 

 Recollida de datos: poboación, mostra, carácteres cuantitativos e 

cualitativos. 

 Organización dos datos en táboas .Frecuencias absolutas e 

relativas.Frecuencias acumuladas. Construción de táboas. 

 Representación gráfica: diagrama de barras, diagrama de sectores, 

pictogramas. 

 Medidas de centralización : media, moda, mediana.   

 Manexo da calculadora e da folla de cálculo para organizar os datos e 

xerar os gráficos máis adecuados. 
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2.3.3. CONTIDOS  3º  ESO 

I. ARITMÉTICA 

 Números racionais. Números decimais e fraccións. Transformación de 

fraccións en decimais e viceversa. Fracción xeratriz. 

 Utilización das diferentes formas de representación para interpretar e 

comunicar información da maneira máis precisa. 

 Operacións con fraccións e decimais. Calculo mental, escrito e con 

calculadora. Calculo aproximado e redondeo. Aproximacións e erros. 

Utilización de aproximacións e redondeo na resolución de problemas da 

vida cotiá coa precisión requirida pola situación suscitada. 

 Representación sobre unha  recta. Comparación de números racionais. 

Orde. 

 Radicais: concepto, operacións sinxelas 

II. ÁLXEBRA 

 

 Regularidades numéricas, curiosidade e interese por investigalas en 

contextos diversos. Análise de sucesións numéricas. Progresións 

aritméticas e xeométricas. Sucesións recorrentes. 

 Tradución da linguaxe verbal ao alxébrico e viceversa. 

 Identidades notables e extracción de factor común. 

 Polinomios. Operacións  elementais con polinomios: suma, resta, 

produto, división. Identidades notables.Factor común. Fraccións 

alxébricas. Método de Ruffini. 

 Ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita nas que 

aparezan as identidades notables.  

 Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución por 

diferentes métodos: alxébricos, gráficos e mesmo por tanteo; utilizando, 

cando se considere pertinente, axudas tecnolóxicas. 

 Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións, sistemas 

e outros métodos persoais. Valoración da precisión, simplicidade e 

utilidade da linguaxe alxébrica para resolver diferentes situacións da vida 

cotiá, dos ámbitos social e científico e do mundo físico. 
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III. XEOMETRÍA 

 Descrición de figuras a partir de certas propiedades. Lugar xeométrico. 

Cónicas. 

 Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras á 

resolución de problemas xeométricos e do medio físico. 

 Movementos no plano: translacións, simetrías e xiros. 

 Recoñecemento dos movementos na natureza, na arte e noutras 

construcións humanas. Deseñar diversas composicións artísticas.  

Mosaicos, cenefas e rosetóns. 

 Poliedros, poliedros regulares. Corpos de revolución. Planos de simetría 

nos poliedros. 

 Superficie e volume dos corpos xeométricos. 

 O globo terráqueo: coordenadas xeográficas e usos horarios. 

Interpretación de mapas 

IV. FUNCIÓNS  E  GRÁFICAS 

 Concepto de función. Variable dependente e independente. Dominio e 

imaxe. 

 Formas de expresar unha función: descrición verbal, táboa, gráfica e 

fórmula.  

 Características das gráficas:  continuidade, simetría, 

periodicidade,monotonía, extremos. 

 Familias de funcións: polinómicas e racionais. Asignación de gráficas a 

funcións, e viceversa. 

 Estudio gráfico e alxébrico das funcións constantes, lineais e afíns. 

Significado da pendente dunha recta. Rectas paralelas. 

 Ecuacións duna recta. 

 Estudo conxunto de dúas rectas. Relacionalo coa solución dun sistema 

de ecuacións. 

 Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados cos 

fenómenos naturais, a vida cotiá e o mundo da información. 

 Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e 

globais da gráfica correspondente: dominio, continuidade, monotonía, 

extremos e puntos de corte. Uso das tecnoloxías da información ou de 

calculadoras para a análise conceptual e recoñecemento de 

propiedades de funcións e gráficas. 
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V. ESTATÍSTICA 

 Poboación e mostra. 

 Variable estatística.Tipos. Agrupación de datos en intervalos. 

Histogramas e polígonos de frecuencias. 

 Construción do gráfico axeitado ao tipo de información. 

 Medidas de centralización e dispersión. 

 Interpretar estatísticas que aparezan nos medios de comunicación. 

  Obtención e análise das gráficas utilizando a calculadora gráfica ou 

programas informáticos. 

 Experimentos aleatorios: cálculo da probabilidade pola  Lei de Laplace.   

 Formulación e comprobación de conxecturas sobre o comportamento de 

fenómenos aleatorios sinxelos. 

 

2.3.4. CONTIDOS  4º  ESO   

I. ARITMÉTICA 

 Os números irracionais. O número real. A recta real. 

 Representación de números na recta real. Desigualdades. Intervalos. 

Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. Valor absoluto. 

 Potencias de expoñente fraccionario e radicais.  Operacións e 

propiedades. 

 Definición de logaritmo. 

 

II. ÁLXEBRA 

 

 Obtención e interpretación de expresións literais a partir de diferentes 

situacións. Cálculo de valores concretos en expresións alxébricas (valor 

numérico). 

 Regra  de Ruffini. Factorización de polinomios. Teorema do resto.  

Raíces  dun polinomio. Cálculo das raíces enteiras dun polinomio con 

coeficientes reais. 
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 Fraccións alxébricas. Operacións e simplificación. 

 Ecuacións polinómicas de primeiro, segundo e grao superior.  

 Ecuacións radicais, bicadradas,  exponenciais.... 

 Sistemas de ecuacións lineais. Resolución alxébrica e gráfica. 

 Sistemas non lineais. Resolución. 

 Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas do coñecemento 

mediante ecuacións e sistemas.  

  Desigualdades.  Propiedades.  

  Inecuacións lineais cunha incógnita. Resolución gráfica e alxébrica. 

 Sistemas de inecuacións cunha incógnita e de  primeiro grao. 

 Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos 

utilizando inecuacións 

III. XEOMETRÍA 

 Razóns trigonométricas dun ángulo agudo. Relacións trigonométricas 

fundamentais. 

 Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns 

trigonométricas. 

   Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación dos coñecementos 

xeométricos á resolución de problemas métricos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 

 Razóns trigonométricas de calquera ángulo. Relacións cos ángulos 

agudos. 

 Iniciación a xeometría analítica plana: Punto medio dun segmento. 

Ecuacións da recta no plano. Paralelismo e perpendicularidade.  

 

IV. FUNCIÓNS  E  GRÁFICAS 

 Función. Formas de expresión. 

 Características globais das gráficas:  dominio, imaxe, continuidade, 

puntos de corte con eixes, signo, periodicidade, simetrías respecto ó 

sistema de coordenadas, monotonía, extremos e asíntotas.  

 A taxa de variación media dunha función como medida da variación 

dunha función nun intervalo. 
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 Funcións elementais:  polinómicas ( sobre todo de primeiro e segundo 

grao), racionais ( sobre todo proporcionalidade inversa) , irracionais , 

exponenciais e logarítmicas. Características e representación gráfica. 

 Funcións definidas a anacos 

 Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

 Interpretación e lectura de gráficas en problemas relacionados cos 

fenómenos naturais, a vida cotiá e o mundo da información. 

 

V. ESTATÍSTICA 

 

 Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico a partir de 

situacións concretas próximas ao alumno: recollida de datos, ordenación 

en táboas estatísticas, representación das táboas nas diferentes 

gráficas. 

 Cálculo dos parámetros de centralización e de dispersión para realizar 

comparacións e valoracións. Utilización conxunta de ambas: coeficiente 

de variación. 

 Uso de calculadoras e da folla de cálculo. 

 Experimento aleatorio.  

 Espazo mostral. Sucesos. Tipos de sucesos. Operacións con sucesos. 

 Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace. Propiedades da 

probabilidade. 

 Sucesos dependentes e independentes. Probabilidade condicionada.  

 Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e 

diagramas de árbore para o reconto de casos e a asignación de 

probabilidades. Probabilidade condicionada. 
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2.4.   TEMPORALIZACIÓN 

2.4.1. TEMPORALIZACIÓN  1º  ESO 

 

CONTIDOS    1º ESO 

DATAS 

APROXIMA

DAS 
SESIÓNS PROBAS 

1ª AVALIACIÓN 

Números naturais. Divisibilidade. 

Operacións: xerarquía. Múltiplos e divisores. 

Números primos e compostos. Criterios de 

divisibilidade. Descomposición factorial. Cálculo e 

aplicación do m.c.m. e do m.c.d. de varios números. 

do 19/09/14 

ao 8/10/18 
11 9/10/14 

Números enteiros. 

Comparación de números. Suma, resta, produto e 

división de números enteiros. Operacións 

combinadas. 

do 10/10/14 

ao 5/11/14 
14 6/11/14 

Fraccións. 

Fraccións equivalentes. Simplificación. Suma, resta, 

produto e división de fraccións. Operacións 

combinadas. 

do 7/11/14 

ao 26/11/14 
11 27/11/14 

2ª AVALIACIÓN 

Resolución de problemas con fraccións e decimais. 

Aplicación das operacións con fraccións para a 

resolución de problemas.Operacións con decimais. 

Relación entre fraccións e decimais. 

do 28/11/14 

ao 17/12/14 
11 18/12/14 

Magnitudes proporcionais. Porcentaxes. 

Proporcionalidade directa e inversa. Regras de 

tres.Cálculo de porcentaxes. Aumentos e 

diminucións porcentuais. 

do 8/01/15 

ao 28/01/15 
13 29/01/15 

Álxebra. 

Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e 

viceversa. Operacións con expresións alxébricas. 

Valor numérico. Resolución de ecuacións de 1º grao. 

Resolución de problemas mediante ecuacións. 

do 30/01/15 

ao 11/03/15 
23 12/03/15 
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RECUPERACIÓN 1ª E 2ª AVALIACIÓN 

do 13/03/15 

   ao 

18/03/15 

        3 
    

18/03/15 

3ª AVALIACIÓN    

Xeometría. 

Ángulos. Elementos e propiedades de polígonos. 

Teorema de Pitágoras.Clasificación de triángulos e 

cuadriláteros. Polígonos regulares. Elementos de 

circunferencias e círculos. Cálculo de perímetro e 

área de figuras planas. 

do 23/03/15 

ao 06/05/15 
19 07/05/15 

Funcións e gráficas. 

Coordenadas cartesianas. Táboas de valores: 

identificación de relacións proporcionais directa e 

inversa.Construción da gráfica a partir da táboa e 

viceversa. Análise de gráficas.  

do 08/05/15 

ao 29/05/15 
13 01/06/15 

Estatística. 

Táboas de frecuencias. Diagramas de barras e 

sectores.  

do 03/06/15 

ao 12/06/15 
6 15/06/15 

PROBA GLOBAL FINAL (DECÁLOGO)   17/06/15 
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2.4.2. TEMPORALIZACIÓN  2º  ESO  

CONTIDOS DATAS 
SESIÓNS PROBAS 

1ª AVALIACIÓN 

Estatística 

Variables estatísticas. Táboas de frecuencia. 

Diagramas de barras, sectores e histogramas. 

Medidas de centralización: media, mediana e moda. 

do 16/09/14 

ao 2/10/14 
10 3/10/14 

Teoremas de Pitágoras e Tales. Semellanza. Figuras 

planas. 

Repaso de figuras planas. Teorema de Pitágoras: 

aplicacións. Figuras semellantes. Teorema de Tales. 

do 6/10/14 

ao 21/10/14 
10 23/10/14 

Corpos xeométricos: Áreas e volumes 

Poliedros. Prismas. Pirámides e troncos de pirámide. 

Poliedros regulares. Cilindros. Conos. Esferas.  

do 24/10/14 

ao 27/11/14 
19 28/11/14 

Recuperación da 1ª avaliación: 12/12/14 

2ª AVALIACIÓN 

Resolución de problemas 

Estratexias e técnicas de resolución de problemas: 

análise do enunciado, ensaio erro, división en partes 

e comprobación da solución.  

do 1/12/14 

ao 16/12/14 
8 18/12/14 

Números enteiros: potencias 

Potencias de base enteira e expoñente natural. 

Propiedades das potencias. Operacións combinadas 

con enteiros incluíndo potencias e raices. 

do 8/01/15 

ao 23/01/15 
10 26/01/15 

Fraccións e decimais 

Operacións combinadas con fraccións. Potencias e 

raíces de fraccións. Potencia de expoñente enteiro. 

Notación científica.Relación entre fracción e decimal. 

do 27/01/15 

ao 27/02/15 
17 2/03/15 

Recuperación da 2ª avaliación: 19/03/2015 
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3ª AVALIACIÓN 

Magnitudes proporcionais.  

Proporcionalidade directa e inversa. Regras de tres 

directas e inversas, simples e compostas. Cálculo de 

porcentaxes como operadores. Aumentos e 

diminucións porcentuais encadeadas. 

do 3/03/15 

ao 26/03/15 
12 27/03/15 

Ecuacións de 1º e 2º grao. 

Operacións con polinomios. Ecuacións de 1º grao 
con denominadores. Ecuacións de 2º grao 
completas e incompletas.  
Resolución de problemas a través dunha ecuación.  
 

do 7/04/15 

ao 14/05/15 
20 15/05/15 

Análise Matemática. 

Funcións: dominio e percorrido. Táboas e gráficas. 

Análise dos puntos notables e monotonía das 

funcións. Funcións afíns: análise e representación 

gráfica de rectas.  

do 18/05/15 

ao 8/06/15 
12 9/06/15 

Recuperación final 18/06/2015 

PROBA GLOBAL FINAL (DECÁLOGO)   16/06/15 
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2.4.3.  TEMPORALIZACIÓN  3º  ESO 

1º trimestre:    Números  
                      Progresións 
 
2º trimestre:     Álxebra: polinomios,fraccións alxébricas, produtos notables e         
Ruffini 
                          Ecuacións 1º e 2º grao 
                           Sistemas de ecuacións 
 
3º trimestre:     Xeometría 
                          Funcións e gráficas 
                          Estatística 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.4.   TEMPORALIZACIÓN  4 ºESO 

CONTIDOS  4º ESO 
DATAS 

aproximadas SESIÓNS PROBAS 

1ª AVALIACIÓN 

Tema 1:Estatística. 

Variables discretas e continuas.Táboas de frecuencias. 

Parámetros estatísticos.Gráficos. 

do 16/09/14 

ao 03/10/14 
8 

 

Tema 2: Probabilidade. 

Espazo mostral, sucesos. Experiencias simples e 

compostas.Regra de Laplace.Táboas de continxencia e 

diagrama de árbore.Probabilidade condicionada. 

 

do 3/10/14 

ao 17/10/14 
8 

21/10/14 

Tema 3: Números reais. 

Tipos de números.Intervalos e semirrectas. Operacións 

con radicais. Logaritmos. 

 

do 23/10/14 

ao 17/11/14 
12 18/11/14 
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Recuperación1ªavaliación                                                                                    13/01/15                                                                                               

2ª AVALIACIÓN 

Tema 4: Trigonometría. 

Medida de ángulos:graos e radiáns. Razóns 

trigonométricas dun ángulo agudo.Relacións 

trigonométricas fundamentais. Razóns  trigonométricas 

dun ángulo calquera. Resolución de triángulos 

rectángulos. Resolución de triángulos non equiláteros 

usando a estratexia da altura. 

do 20/11/14 

      ao 

17/12/14 

12 
4A:18/12/14 

4B:19/12/14 

Tema 5:Polinomios. 

Regra  de Ruffini. Factorización de polinomios. Teorema 

do resto. 

Raíces  dun polinomio. Cálculo das raíces enteiras dun 

polinomio con 

coeficientes reais. Fraccións alxébricas. Operacións e 

simplificación. 

 

do 8/01/15 

ao 02/02/15 
10 03/02/15 

Tema 6: Ecuacións. 

Ecuacións polinómicas de primeiro, segundo e grao 

superior.  

Ecuacións radicais,bicadradas, exponenciais e con x no 

denominador. 

do 05/02/15 

ao 09/03/15 
12 10/03/15 

Recuperación 2ª avaliación              21/04/15 

 

 

 

   

3ª AVALIACIÓN 

Tema 7: Inecuacións e sistemas. 

Sistemas de ecuacións lineais. Resolución alxébrica e 

gráfica. 

Sistemas non lineais. Resolución. 

do 12/03/15 

ao 10/04/15 
8 14/04/15 
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Inecuacións lineais cunha incógnita. Resolución gráfica 

e alxébrica. 

Sistemas de inecuacións cunha incógnita e de  primeiro 

grao. 

 

Tema 8:Funcións  

Función. Formas de expresión.Características globais 

das gráficas:dominio, imaxe, 

continuidade, puntos de corte con eixes, 

signo,periodicidade, simetrías respecto ó sistema 

de coordenadas,monotonía, extremos e asíntotas. A 

taxa de variación media.  

Funcións elementais:  polinómicas ( sobre todo de 

primeiro e segundo grao), racionais  

( sobre todo proporcionalidade inversa) , 

irracionais,exponenciais e logarítmicas.Funcións 

definidas a anacos. 

 

do 15/04/15 

ao 18/05/15 
14 19/05/15 

Tema 9:Xeometría.  

Iniciación a xeometría analítica plana: Punto medio dun 

segmento. Ecuacións da recta no 

plano. Paralelismo e perpendicularidade.  

do 21/05/15 

ao 08/06/15 
8 09/06/15 

Recuperación 3ª avaliación              21/04/15 

Global              15/06/15 
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2.5.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

2.5.1. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  DE  1º  ESO 

 Operacións de suma, resta, multiplicación e división cos números 

naturais, os enteiros, as fraccións e os números decimais.  

 Prioridade das operacións e uso dos parénteses. 

 Utiliza-los números naturais, enteiros e racionais en forma decimal e 

fraccionaria, e resolver problemas para os que sexa necesaria a 

utilización das operacións con ditos números, elixindo a forma de cálculo 

máis axeitada e valorando a adecuación do resultado ó contexto. 

 Dominio do cálculo mental, o cálculo escrito e utilización das funcións 

básicas da calculadora. 

 Utiliza-los conceptos de múltiplo e divisor dun número, así como saber 

calcular o m.c.d. e o m.c.m. de varios números e aplicalo a problemas de 

divisibilidade. 

 Identificación da proporcionalidade en exemplos da vida cotiá. Saber 

calcular porcentaxes. 

 Utiliza-las porcentaxes e proporcións para resolver problemas: 

proporcionalidade directa e inversa, porcentaxes, aumentos e 

diminucións porcentuais. 

 Utilización das letras para representar números. 

 Utilizar e interpretar fórmulas sinxelas que describan fenómenos ou 

relacións coñecidas e obter valores a partir delas. 

 Manexo das operacións con expresións literais sinxelas. 

 Utilización das ferramentas alxébricas para resolver ecuacións de 

primeiro grao sinxelas e con parénteses. 

 Resolución de ecuacións de primeiro grao sinxelas e con parénteses 

alxébrica e mentalmente. 

 Resolver problemas utilizando a linguaxe alxébrica para o seu 

plantexamento, mediante a resolución de ecuacións  e valorar a 

adecuación do resultado ó contexto. 

 Operar con medidas de ángulos. Coñecer e utilizar algunhas relacións 

entre ángulos nos polígonos e na circunferencia. 

 Figuras planas e espaciais: triángulos e cuadriláteros, polígonos 

regulares, circunferencia: propiedades, clasificación, elementos 

notables, posicións, construción, etc 
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 Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras na resolución de problemas 

xeométricos sinxelos. 

 Métodos para calcular áreas e perímetros de figuras planas, e como 

medio para resolver problemas xeométricos. 

 Representar puntos dados polas súas coordenadas. Asignar 

coordenadas a puntos. 

 Organizar e interpretar informacións diversas  mediante táboas e 

gráficas, e identificar relacións de dependencia en situacións cotiás, nos 

campos social e científico e nos medios de comunicación. 

 Construír táboas de valores e gráficas a partires da descrición dun 

fenómeno. 

 Saber resumir información obtida de fenómenos sinxelos da vida cotiá, 

en táboas e gráficas, e poder interpretalos. 

 Identificar sucesos aleatorios e asignarlles probabilidades. 

 Elaborar táboas estatísticas. Representar graficamente os datos.  

 Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios e, nestes 

últimos,analizar as regularidades obtidas ao repetir un número 

significativo de veces unha experiencia aleatoria  e facer predicións 

razoables a partir destas. 

 

2.5.2. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  DE  2º  ESO 

 Utilizar de forma adecuada os números naturais, enteiros e racionais en 

forma decimal e fraccionaria e as raíces, e resolver problemas para os 

que sexa necesaria a utilización das operacións con ditos números. 

 Resolver problemas utilizando as catro operacións, as potencias e as 

raíces, elixindo a forma de cálculo máis axeitada(mental ou manual)  e 

valorando a adecuación do resultado ó contexto. 

 Estimar e calcular expresións sinxelas nas que aparezan números 

enteiros, fraccionarios e radicais básicos, aplicando correctamente as 

regras de prioridade e facendo un uso adecuado dos signos e as 

parénteses. 

 Usar as propiedades das potencias de expoñente enteiro para simplificar 

cálculos e a valorar positivamente a utilidade da notación científica para 

poder representar cantidades moi grandes. 

 Utiliza-las porcentaxes e proporcións directa e inversa de forma 

conveniente para resolver problemas da vida cotiá. 
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 Preténdese a adquisición de destrezas no manexo das operacións e a 

utilización dos números fraccionarios nas situacións reais e para iso con 

denominadores non excesivamente grandes. 

 Utilizar e interpretar fórmulas sinxelas que describan fenómenos ou 

relacións coñecidas e obter valores a partir delas. 

 Utiliza-la xerarquía e as propiedades das operacións con expresións 

alxébricas, así como as regras do uso das parénteses. 

 Resolver problemas utilizando a linguaxe alxébrica para o seu 

plantexamento, mediante a resolución de ecuacións, e valorar a 

adecuación do resultado ó contexto. 

 Preténdese comprobar a capacidade de utilizar a linguaxe alxébrica para 

xeneralizar propiedades sinxelas, simbolizar relacións, traducir 

situacións procedentes da vida diaria e do mundo físico e planear e 

resolver ecuacións de primeiro grao por métodos alxébricos ou mediante 

ensaio e erro. 

 Identifica as características xeométricas das formas planas e os corpos 

así como a descomposición destes últimos nas figuras elementais que 

os forman. 

 Empregar o teorema de Pitágoras e demais fórmulas para obter 

lonxitudes, perímetros, ángulos, superficies e volumes nun contexto de 

resolución de problema xeométrico,  expresando o resultado na unidade 

de medida máis axeitada en cada caso. 

 Interpretar e utilizar as relacións de proporcionalidade xeométrica entre 

segmentos e figuras planas utilizando o teorema de Thales e os criterios 

de semellanza. Utilizar adecuadamente as escalas, numéricas  e 

gráficas, para coñecer realmente as dimensións de figuras 

representadas en mapas ou planos. 

 Comprender e diferenciar os conceptos de lonxitude, superficie e volume 

e seleccionar a unidade axeitada para cada un deles. 

 Máis alá da habilidade para memorizar fórmulas e aplicalas, este criterio 

pretende valorar o grao de afondamento na comprensión dos conceptos 

implicados no proceso, a diversidade de métodos que se é capaz de pór 

en marcha e a capacidade persoal para relacionar os conceptos teóricos 

coa realidade diaria e os obxectos do contorno. 

 Representar e interpretar os puntos e  gráficas cartesianas de relacións 

funcionais sinxelas, baseadas na proporcionalidade directa e inversa , 

que veñan dadas a través de táboas de valores ou gráficas e 

intercambiar información entre as táboas e as gráficas. 

 Interpretar fórmulas sinxelas que describan fenómenos ou relacións 

coñecidas e obter valores a partires delas. 
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 Descubrir a información práctica de gráficas sinxelas  nun contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos naturais e da vida 

cotiá. 

 Relacionar unha expresión verbal coa súa correspondente gráfica e  

analizar unha gráfica e relacionar o resultado desa análise co significado 

das variables representadas. 

 Obter información , organizala en táboas e gráficas. 

 Achar valores relevantes da variable a estudar : a media, mediana e 

moda,  

 Tirar conclusións razoables a partir dos datos obtidos, interpretando 

criticamente os resultados. 

 

2.5.3. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN   DE  3º  ESO 

 Coñecer  e diferenciar os números racionais. Ser consciente do seu 

significado e propiedades. Representalos sobre a recta. 

 Cálculo da fracción xeratriz e viceversa. Operacións con fraccións e 

decimais. 

 Calcular e simplificar expresións numéricas sinxelas de racionais 

(baseadas nas operacións elementais ) aplicando correctamente as 

regras de prioridade e facendo uso adecuado de signos e parénteses. 

 Calculo da raíz enésima dun número enteiro ou fraccionario a partir da 

definición. 

 Resolución de problemas da vida cotiá nos que aparezan os distintos 

tipos de números elixindo a notación máis apropiada,  o cálculo 

adecuado ( mental, manual, con calculadora), e dando significado ás 

operacións e estimando a coherencia e precisión dos resultados obtidos, 

e valorar o erro cometido ao facelo. 

 Utilizar convenientemente as aproximacións decimais (acotando o erro 

cometido)  e as unidades de medidas usuais na resolución de problemas 

relacionados coa vida cotiá. 

 Coñecer e manexar as sucesións e familiarizarse coa búsquea de 

regularidades numéricas. 

 Manexar con soltura as progresións aritméticas e xeométricas e 

aplicalas a situacións problemáticas. 

 Ter capacidade de extraer a información relevante dun fenómeno e 

saber pasar de linguaxe verbal á alxébrica e viceversa. 
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 Realizar operacións con expresións alxébricas. 

 Utilizar  a xerarquía e as propiedades das operacións con polinomios. 

 Recoñecer e utilizar correctamente as identidades notables e saber 

extraer factor común. 

 Operacións sinxelas con fraccións alxébricas. 

 Utilizar o método de Ruffini para factorizar polinomios e buscar as súas 

raíces. 

 Resolver ecuacións primeiro e de segundo grao. 

 Resolver polos diferentes métodos de resolución sistemas de ecuacións. 

 Construír expresións alxébricas e ecuacións sinxelas a partir de 

enunciados e interpretar correctamente os resultados. 

 Resolver problemas da vida cotiá e dos ámbitos social e científico onde 

se precise a formulación e resolución de ecuacións ou sistemas de 

ecuacións lineais. 

 Analizar regularidades e obter expresións simbólicas. 

 Coñecer e aplicar o concepto de lugar xeométrico e recoñecemento 

como tal de: mediatriz dun segmento, bisectriz dun ángulo, 

circunferencia etc. Representación gráfica de lugares xeométricos. 

 Recoñecer figuras semellantes e obter relacións entre elas. 

 Dominar os teoremas de Pitágoras e de Tales e as súas aplicacións no 

cálculo de áreas e volumes de troncos. 

 Aplicar translacións, xiros e simetrías a figuras planas sinxelas, 

utilizando os instrumentos de debuxo habituais e recoñecer o tipo de 

movemento que liga a dúas figuras e determinar os elementos 

invariantes, os centros e eixes de simetría. 

 Obter e recoñecer as transformacións que levan dunha figura xeométrica 

a outra mediante os movementos no plano e utilizar ditos movementos 

para crear as propias composicións e analizar, desde un punto de vista 

xeométrico, deseños cotiás, obras de arte e configuracións presentes na 

natureza. 

 Coñecer e aplicar propiedades das figuras poliédricas. Calcular áreas e 

volumes. 

 Manexar o sistema de coordenadas xeográficas. 

 Representar funcións lineais dadas pola súa expresión analítica 
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 Obter o valor da pendente dunha recta dada de formas diversas. Saber 

interpretar ese valor 

 Transformar unha ecuación da recta en outra. 

 Recoñecer fenómenos nos que exista dependencia lineal, ou relacións 

de proporcionalidade. 

 Determinar e interpretar os intervalos de crecemento, simetrías, e 

demais indicadores que permitan avaliar o comportamento dunha gráfica 

e obter información práctica do fenómeno que representa. 

 Recoñecer as características básicas das  funcións constantes e 

polinómicas de primeiro grao na súa forma gráfica ou alxébrica  e 

representalas cando veñan expresadas por unha táboa ou unha 

expresión alxébrica. 

 Analizar globalmente diferentes funcións sinxelas e utilizar modelos 

lineais para estudar diferentes situacións reais expresadas mediante un 

enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión alxébrica. 

 Interpretar e obter táboas e gráficas estatísticas. 

 Interpretar e calcular a moda, mediana, media, percorrido, varianza e 

desviación típica. 

 Presentar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a 

significatividade dos parámetros e valorando a representatividade da 

mostra. 

  Recoñecer un experimento aleatorio, determinar e interpretar o espazo 

mostral e os sucesos asociados a un experimento sinxelo. Asignar a  

probabilidade dun determinado suceso, utilizando adecuadamente a Lei 

de Laplace, os diagramas de árbore, ou outras técnicas de tenteo 

persoal. 

 

2.5.4. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  DE  4º  ESO 

 Identificar , representar e ordenar os distintos tipos  de  números reais. 

 Identificar e representar os distintos tipos de intervalos. 

 Estimar, calcular e simplificar expresións numéricas racionais e 

irracionais  baseadas nas distintas operacións, aplicando correctamente 

as regras de prioridade. 

 Manexar con soltura as operacións con números reais nas súas distintas 

notacións (potencias, raíces, notación científica, ...). 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS   IES CHAPELA 

37 
 

 Recoñecer o logaritmo como a inversa dunha potencia. 

 Resolver problemas nos que interveñan todo tipo de números reais, 

elixindo a estratexia e a notación máis axeitada e observando os 

resultados obtidos.  

 Utilizar oportunamente o cálculo escrito, mental e con calculadora. 

 Realizar  sumas, restas, produtos e cocientes de fraccións alxébricas. 

 Utiliza-la xerarquía e as propiedades das operacións con polinomios e 

con fraccións alxébricas. 

 Calcular as raíces dun polinomio e factorizalo. 

 Resolver ecuacións polinómicas de calquera grao, que se poida resolver 

por transformación a segundo grao ou por factorización. 

 Resolver ecuacións irracionais e exponenciais sinxelas. 

 Resolución de sistemas de ecuacións lineais e de segundo grao. 

 Resolver inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha incógnita 

gráfica e alxebricamente. 

 Resolver problemas onde se precise a formulación e resolución de 

ecuacións, sistemas ou inecuacións, facendo un estudio dos resultados 

e da súa validez. 

 Representar e recoñecer as funcións elementais (lineal, cuadrática, 

racionais sinxelas, exponenciais e  logarítmica). 

 Determinar e interpretar as características básicas das funcións 

anteriores: dominio, imaxe, continuidade, puntos de corte con eixes, 

signo, periodicidade, simetrías respecto ó sistema de coordenadas, 

monotonía, extremos e asíntotas. Así como taxa de variación media nos 

casos nos que interese. 

 Obter a expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

 Coñecer e manexar as razóns trigonométricas de 0ª, 30º, 45º e 60º e 90º 

para obter as razóns de outros ángulos. 

 Manexo da calculadora para calcular ángulos coñecida unha razón 

trigonométrica e viceversa. 

 Utilización das razóns trigonométricas para a medida indirecta de 

lonxitudes e ángulos. 

 Aplicación da fórmula fundamental e as súas consecuencias para o 

cálculo das razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha razón 

dada. 
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 Cálculo das razóns trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios e opostos dun dado. 

 Resolución de problemas xeométricos utilizando coñecementos de 

trigonometría e de xeometría analítica plana. 

 Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os 

parámetros estatísticos máis usuais, correspondentes a distribucións 

discretas e continuas. 

 Determinar e interpretar o espazo mostral e os sucesos asociados a un 

experimento aleatorio. 

 Calcular probabilidades de sucesos pola   regra de Laplace, os 

diagramas de árbore e outras técnicas combinatorias para calcular 

probabilidades simples ou compostas. 

 

 

2.6.  MÍNIMOS ESIXIBLES 

2.6.1. MÍNIMOS  ESIXIBLES   DE  1º  ESO 

 

 Utilizar os números enteiros, decimais e fraccións, operar con eles con 

soltura, respectando a xerarquía das operacións e os parénteses. 

 Resolución de problemas utilizando os números naturais, enteiros e 

racionais en forma decimal ou fraccionaria, elixindo a forma de cálculo 

máis axeitada e valorando a adecuación do resultado ó contexto. 

 Múltiplos e divisores. Números primos. Mínimo común múltiplo. Máximo 

común divisor. 

 Proporcionalidade directa e inversa e  porcentaxes: cálculo e resolución 

de problemas. 

 Operar e reducir expresións alxébricas sinxelas. 

 Resolver ecuacións de primeiro grao sinxelas e con paréntese. 

 Traducir á linguaxe alxébrica enunciados sinxelos, e resolvelos. 

 Figuras planas e espaciais: triángulos, cuadriláteros, polígonos 

regulares, circunferencia. Recoñecemento, características, elementos 

etc. 

  Teorema de Pitágoras. 
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  Áreas e perímetros. 

  Coordenadas cartesianas. Interpretación de gráficas 

  Saber interpretar e organizar información dun fenómeno sinxelo a 

partires dunha táboa ou unha gráfica. 

  Elaborar táboas estatísticas. Representación gráfica .  

 Distinguir sucesos aleatorios. 

 

2.6.2. MÍNIMOS  ESIXIBLES   DE  2º  ESO 

 Recoñecer a  utilidade das distintas clases de números para contar, 

ordenar, expresar códigos, operar con números naturais,  fraccionarios, 

enteiros e decimais, e representalos na recta numérica. 

 Utilizar adecuadamente os diferentes tipos de números para resolver 

problemas aritméticos de todo tipo. 

 Identificar nas situacións da vida cotiá relacións de proporcionalidade 

directa, e inversa e aplicar os conceptos e porcentaxes para resolver 

situacións problemáticas. 

 Recoñecer situacións que ligan os datos e incógnitas nos problemas 

aritméticos e utilizar as técnicas adecuadas para resolvelas elixindo a 

forma de cálculo máis axeitada. 

 Asociar enunciados a expresións alxébricas. 

 Utilizar os conceptos de ecuación, incógnita, solución, e comprobación. 

Resolver ecuacións de primeiro grao con denominadores e de segundo 

grao. Solucionar problemas por medio de ecuacións. 

 Estudar o teorema de Thales e a súa utilización para xustificar relacións 

de semellanza e coñecer os criterios da semellanza de triángulos. 

 Utilizar o teorema de Pitágoras e  demais fórmulas para cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes das figuras máis importantes da 

xeometría. 

 Identificar corpos de revolución dende o punto de vista xeométrico e 

analizar as súas propiedades. Achar os seus elementos en función 

doutros e calcular as areas máis sinxelas. 

 Dominar o manexo das medidas de volumes do S.M.D.  e o cálculo de 

volumes de corpos xeométricos. 

 Identificar, representar, analizar e interpretar gráficas. 
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 Identificar os elementos estatísticos presentes nas noticias, publicidade. 

Coñecer e utilizar táboas estatísticas así como saber calcular as 

medidas de centralización máis usuais.  

 

2.6.3. MÍNIMOS  ESIXIBLES   DE  3º  ESO 

 Utilizar nº racionais,  operar con eles respectando a xerarquía das 

operacións. 

 Simplificar e comparar fraccións. Situalas na recta. 

 Nº decimais. Operacións. Paso de fracción a decimal e viceversa 

 Resolución de problemas da vida cotiá nos que aparezan os distintos 

tipos de números elixindo a notación máis apropiada, o cálculo 

adecuado e estimando os erros cando proceda. 

 Utilización da proporcionalidade numérica para obter 

cantidades.Problemas. 

 Utilizar notación científica. Utilizar a calculadora. 

 Concepto de raíz. Operacións sinxelas. 

 Diferenciar as series aritméticas e xeométricas . Calcular os termos 

xerais e as sumas de certos termos das sucesións. 

 Ser capaz de expresar simbolicamente determinadas relacións e 

procesos. 

 Operacións con polinomios.  Operacións con fraccións alxébricas 

sinxelas. 

 Utilizar correctamente as identidades notables. 

 Desenrolar destrezas no cálculo alxébrico e na resolución de ecuacións 

de primeiro e segundo grao e sistemas lineais. 

 Resolver problemas nos que se precise o planeamento e resolución de 

ecuacións de primeiro e segundo grao ou sistemas de ecuacións 

 Analizar as solucións dos problemas de forma crítica rexeitando as que 

non sexan válidas, e expresando as outras nas unidades correctas. 

 Lugares xeométricos 

 Coñecer e aplicar os teorema de Pitágoras e Tales á resolución de 

problemas xeométricos e do medio físico. 
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 Recoñecer e usar  os movementos (translacións, xiros  e  simetrías) para 

analizar e representar figuras. 

 Calcular superficies e volumes de poliedros  regulares e corpos de 

revolución 

 Comprender a dependencia e independencia entre dous fenómenos. 

 Poder ler e interpretar a información que se obtén a partir dunha gráfica. 

Características dunha gráfica. 

 Asociar enunciados, gráficas, táboas e fórmulas. 

 Expresar a ecuación dunha recta de diferentes maneiras. 

 Funcións lineais: expresión analítica, pendente. 

 Coñecer os obxectos de estudio, métodos e limitacións da estatística 

descritiva. 

 Saber organizar calquera tipo de datos en táboas e saber trasladar a 

información a gráficos e interpretalos. 

 Saber calcular a media e a desviación e interpretar o seu significado. 

 Distinguir as experiencias aleatorias. 

 Obter o espazo mostral , describir distintos sucesos e calcular a súa 

probabilidade. 

 Saber aplicar a lei de Laplace. 

 

2.6.4. MÍNIMOS  ESIXIBLES   DE  4º  ESO 

 Identificar , representar e ordenar os distintos tipos  de  números reais. 

 Identificar e representar os distintos tipos de intervalos. 

 Estimar, calcular e simplificar expresións numéricas racionais e 

irracionais  baseadas nas distintas operacións, aplicando correctamente 

as regras de prioridade. 

 Manexar con soltura as operacións con números reais nas súas distintas 

notacións (potencias, raíces, notación científica, ...). 

 Resolver problemas nos que interveñan todo tipo de números reais, 

elixindo a estratexia e a notación máis axeitada e observando os 

resultados obtidos.  

 Facer cálculos de logaritmos utilizando a súa definición.  
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 Realizar  todo tipo de operacións con polinomios e fraccións alxébricas, 

respectando a prioridade das operacións. 

 Calcular as raíces dun polinomio e factorizalo. 

 Resolver ecuacións polinómicas de calquera grao, que se poida resolver 

por transformación a segundo grao ou por factorización. 

 Resolver ecuacións irracionais e exponenciais sinxelas. 

 Resolución de sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 

 Resolver inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha incógnita 

gráfica e alxebricamente. 

 Resolver problemas onde se precise a formulación e resolución de 

ecuacións, sistemas ou inecuacións, facendo un estudio dos resultados 

e da súa validez. 

 Representar e recoñecer as funcións elementais (lineal, cuadrática, 

racionais sinxelas, exponenciais e  logarítmica). Determinar e interpretar 

as características básicas das funcións anteriores, así como taxa de 

variación media nos casos nos que interese. 

 Obter a expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

 Coñecer e manexar as razóns trigonométricas de 0ª, 30º, 45º e 60º e 90º 

para obter as razóns de outros ángulos. 

 Manexo da calculadora para calcular ángulos coñecida unha razón 

trigonométrica e viceversa. 

 Utilización das razóns trigonométricas para a medida indirecta de 

lonxitudes e ángulos. 

 Aplicación da fórmula fundamental e as súas consecuencias para o 

cálculo das razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha razón 

dada. 

 Cálculo das razóns trigonométricas de ángulos complementarios, 

suplementarios e opostos dun dado. 

  Resolución de problemas xeométricos utilizando coñecementos de 

trigonometría e de xeometría analítica no plano. 

 Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os 

parámetros estatísticos máis usuais, correspondentes a distribucións 

discretas e continuas. 

 Determinar e interpretar o espazo mostral e os sucesos asociados a un 

experimento aleatorio. 
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 Calcular probabilidades de sucesos pola   regra de Laplace, os 

diagramas de árbore e outras técnicas combinatorias para calcular 

probabilidades simples ou compostas. 

 

2.7.   PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

2.7.1. PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN 1º  CICLO  DE  ESO 

A avaliación  debe servir de base para identificar a evolución dos alumnos, para 

orientar sobre a traxectoria de avance e, ó mesmo tempo, para introducir as 

modificacións necesarias na planificación do proceso. 

A forma de avaliar a evolución do alumnado será a seguinte: 

 Ó  inicio do curso e dalgunhas unidades, de consideralo necesario, o 

profesorado realizará unha avaliación inicial dos coñecementos previos 

requiridos para o desenvolvemento da materia. A avaliación pode ser en 

forma de cuestionario ou simplemente na propia clase. O obxectivo será 

detectar carencias básicas que dificulten o seguimento da clase por parte 

do alumnado, co fin de poder axudalos. Así poderase modificar a 

planificación inicial se fose conveniente ou aportarase o material necesario 

para que o alumnado poida adquirir eses coñecementos previos. 

 En xeral ó inicio de cada sesión de clase, resolveranse as dúbidas do 

alumnado en relación aos contidos traballados e tarefas propostas en 

clases anteriores. O profesorado tomará notas sobre a realización das 

tarefas e a actitude na clase (interese cara a materia,respecto cara o resto 

do alumnado e cara  o profesorado , atención en clase, participación…).  

 En cada avaliación, cando un/ha alumno/a leve 3 días sen facer os deberes 

o profesorado enviará unha nota á familia avisando desta circunstancia  que 

o/a alumno/a debe traer obrigatoriamente asinada (en caso contrario 

tomaranse medidas como realizar algunha tarefa solicitada polo 

profesorado durante un recreo, amoestación, ou outras). Unha 4ª vez sen 

deberes realizados implica unha amoestación. 

 Semanalmente, realizaranse breves probas sorpresa, consistentes na 

realización dun exercicio sobre os contidos que se están a traballar para 

valorar o grao de seguimento do alumnado. Unha vez corrixido polo 

profesorado, o alumnado debe pegalo no caderno.En caso de non ter 

adquirida a destreza avaliada, o profesorado pode tomar as medidas de 

reforzo que crea convenientes(tarefas de reforzo, novas explicacións do 

profesorado durante ou fóra da sesión de clase…) 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS   IES CHAPELA 

44 
 

 Periodicamente, realizaranse pequenas probas orais de cálculos sinxelos 

para comprobar a destreza e rapidez do cálculo mental. 

 Periodicamente e sen necesidade de previo aviso, o profesorado poderá 

revisar caderno de clase de todos ou algúns alumnos e alumnas, e solicitar 

a entrega de tarefas que non se poden corrixir na clase (exercicios sobre o 

que se está a traballar, traballos de busca de información,..) 

 En xeral realizarase unha proba escrita ó final de cada unidade, pero pode 

haber probas nas que se xunten varias unidades. En cada tema haberá un 

contido que será imprescindible coñecer e que será un apartado do que 

chamaremos decálogo. En cada proba, ademais dos contidos da unidade 

que se estea a traballar , haberá polo menos unha pregunta de 

decálogo.Realizaranse un mínimo de 2 probas por avaliación. 

Estas probas realizaranse individual e persoalmente,sen axuda de material 

complementario como apuntamentos,libros ou calquera outro que o 

profesorado non teña autorizado. A violación desta norma elemental suporá a 

cualificación do exame con nota de 0, sen opción á repetición do mesmo. O 

uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun 

exame como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de 

transmisión de información suporá a retirada do dispositivo e a cualificación no 

exame de 0, sen opción á repetición do mesmo. 

 

 A final de curso haberá unha proba obrigatoria para superar o curso con  

10 preguntas ,unha correspondente a cada apartado do decálogo. 

 En cada avaliación, o profesorado proporá actividades de reforzo ou 

ampliación,dependendo do caso, obrigatorias ou voluntarias co fin de 

afianzar coñecementos . 

 alumnado coñecerá con suficiente antelación as datas das probas 

escritas e de entrega de traballos. Non será necesario previo aviso no 

caso dos controis de clase. 

 

2.7.2. PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN 2º  CICLO  DE  ESO 

A avaliación debe servir de base para identificar a evolución dos alumnos, para 

orientar sobre a traxectoria de avance e, ó mesmo tempo, para introducir as 

modificacións necesarias na planificación do proceso. 

A forma de avaliar a evolución do alumnado será a seguinte: 
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 Ó  inicio do curso e dalgunhas unidades, de consideralo necesario, o 

profesorado realizará unha avaliación inicial dos coñecementos previos 

requiridos para o desenvolvemento da materia. A avaliación pode ser en 

forma de cuestionario ou simplemente na propia clase. O obxectivo será 

detectar carencias básicas que dificulten o seguimento da clase por 

parte do alumnado, co fin de poder axudalos. Así poderase modificar a 

planificación inicial se fose conveniente ou aportarase o material 

necesario para que o alumnado poida adquirir eses coñecementos 

previos. 

 En xeral ó inicio de cada sesión de clase, resolveranse as dúbidas do 

alumnado en relación aos contidos traballados e tarefas propostas en 

clases anteriores. O profesorado tomará notas sobre a realización das 

tarefas e a actitude na clase (interese cara a materia,respecto cara o 

resto do alumnado e cara  o profesorado , atención en clase, 

participación…). 

 En cada avaliación, cando un/ha alumno/a leve 3 días sen facer os 

deberes o profesorado enviará unha nota á familia avisando desta 

circunstancia  que o/a alumno/a debe traer obrigatoriamente asinada (en 

caso contrario tomaranse medidas como realizar algunha tarefa 

solicitada polo profesorado durante un recreo, amoestación, ou outras). 

Unha 4ª vez sen deberes realizados implica unha amoestación. 

 Periodicamente , realizaranse breves probas sorpresa, consistentes na 

realización dalgúns exercicios sobre os contidos que se estean a 

traballar para valorar o grao de seguimento do alumnado. Unha vez 

corrixido polo profesorado, o alumnado deberá pegalo no caderno.En 

caso de non ter adquirida a destreza avaliada, o profesorado pode tomar 

as medidas de reforzo que crea convenientes(tarefas de reforzo, novas 

explicacións do profesorado durante ou fóra da sesión de clase…) 

 Periodicamente e sen necesidade de previo aviso, o profesorado poderá 

revisar caderno de clase de todos ou algúns alumnos e alumnas, e 

solicitar a entrega de tarefas que non se poden corrixir na clase 

(exercicios sobre o que se está a traballar, traballos de busca de 

información,..) 

 En xeral realizarase unha proba escrita ó final de cada unidade, pero 

pode haber probas nas que se xunten varias unidades. Realizaranse un 

mínimo de 2 probas por avaliación. A derradeira proba pode ser de 

avaliación, e polo tanto poden entrar todos os contidos dados durante a 

mesma. 
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Estas probas realizaranse individual e persoalmente,sen axuda de material 

complementario como apuntamentos,libros ou calquera outro que o 

profesorado non teña autorizado. A violación desta norma elemental suporá a 

cualificación do exame con nota de 0, sen opción á repetición do mesmo. O 

uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun 

exame como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de 

transmisión de información suporá a retirada do dispositivo e a cualificación no 

exame de 0, sen opción á repetición do mesmo. 

 

 En cada avaliación, o profesorado proporá actividades de reforzo ou 

ampliación, dependendo do caso, obrigatorias ou voluntarias co fin de 

afianzar coñecementos . 

 alumnado coñecerá con suficiente antelación as datas das probas 

escritas e de entrega de traballos. Non será necesario previo aviso no 

caso dos controis de clase. 

 

2.8.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

Os instrumentos de avaliación son as ferramentas das que se vale o profesor 

para recolle-la información. Deben reflectir, por un lado, o alcance do programa 

docente e a intención de que os alumnos resolvan problemas, razoen e se 

comuniquen. Por outro lado, ditos instrumentos deben capacitar ao profesor 

para entender a forma en que os alumnos perciben as ideas e os procesos 

matemáticos e a súa capacidade de funcionamento nun contexto matemático. 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos para obter moita e diversa 

información serán os seguintes: 

Probas escritas ao longo de cada período de avaliación. Nelas se avaliaranse 

conceptos e procedementos. En cada avaliación deberán propoñerse, polo 

menos, dúas probas escritas. Cada profesor deberá explicar ó alumnado se 

ditas probas puntúan na mesma proporción, ou se o último exame é de toda a 

avaliación e polo tanto a media será ponderada. 

Na cualificación da proba terase en conta: 

 deseño da estratexia de resolución dos problemas, toma de datos, 

resolución (procedementos matemáticos) e expresión clara dos 

resultados (coas unidades cando proceda) dos exercicios que se 

propoñan.   

 Razoamentos apropiados e lóxicos .Resultados correctos con erros 

graves no procedemento ou non razoados non se darán por válidos. E 

polo tanto, a cualificación será de cero. 

 Utilización correcta  da linguaxe matemática. 
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 Explicación da solución.Pódese  acadar unha puntuación nula se só se 

aporta a solución numérica sen ningunha explicación. 

 Orde e claridade . 

 Correcta ortografía. Por cada falta cometida baixaranse como máximo 

0.25 puntos na proba escrita correspondente. 

 A análise crítica dos resultados obtidos. 

Probas sorpresa (probas moi breves ou test) para valorar o grao de 

seguimento diario e sen necesidade de previo aviso. A duración das mesmas 

será unha parte dunha sesión de clase.  

Probas orais: de cálculo mental ou sobre contidos previos ou que se estean a 

explicar. 

Caderno de clase: o mantemento actualizado e ordenado do caderno de 

clase,que debe conter todas as tarefas ,tanto teóricas como prácticas. 

Valorarase a claridade, orde, limpeza e a inclusión (grampada ou pegada) de 

todas as fotocopias proporcionadas polo profesorado, así como a corrección 

das tarefas. 

Notas de clase:para valorar o traballo diario e a actitude na clase terase en 

conta : 

 A realización de tarefas tanto en clase como na casa (deberes). 

 A asistencia e puntualidade. 

 coidado do material de traballo. 

 A concentración no que se lle pide. 

 A atención e interese  por aprender.  

 A participación en clase. 

 respecto e tolerancia.  

Tarefas voluntarias :de reforzo, asimilación e ampliación de coñecementos, 

tanto no caderno como na aula virtual. 

Traballos  : individuais ou en grupo. Valorarase a adecuación do traballo ó 

esixido, a coordinación  e cooperación entre os membros do grupo…. 
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2.9.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.  

2.9.1. CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN  DE  1 º  CICLO  DE   ESO 

De acordo coa normativa vixente, en cada curso realizaranse tres avaliacións. 

A final de curso ou ordinaria será en xuño. En Setembro haberá unha 

avaliación extraordinaria para o alumnado suspenso en xuño. 

Para superar unha avaliación cómpre que a media ponderada  dos distintos  

apartados que se explican no cadro seguinte  sexa polo menos 5. Débese ter 

en conta, que en cada avaliación, hai que acadar a nota media mínima en 

cada un dos apartados para poder calcular posteriormente a media 

ponderada dos apartados. De non obter esta nota mínima nalgún dos tres 

apartados, a cualificación que obterá o/a alumno/a na avaliación 

correspondente será de insuficiente. 

NOTA DA AVALIACIÓN 

¿Que avalía? Peso(%) 

Nota mínima para 

poder facer media 

(puntuado sobre 10) 

Comportamento 

Actitude cara a materia 

Respecto  

 

5% 

 

5 

Caderno 

Deberes  

5% 

5% 

5 

5 

Probas sorpresa e traballos 

Cálculo mental:probas individuais 

orais de realización de 

operacións sinxelas. 

7,5% 

7,5% 

3 

3 

Probas escritas de cada tema, 

con algunha pregunta do dado 

anteriormente  * 

70% 3 

Nota final 

Suma ponderada 

de cada 

apartado,se se 

acadou o mínimo 

en cada un  

 

 

* Cada profesor explicará ó seu alumnado o peso que ten cada proba 
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NOTA DE XUÑO 

Para superar a materia cómpre superar as tres avaliacións, ben de forma 

ordinaria, ou ben nas recuperacións propostas polo profesor. Para dar a 

cualificación final do/a alumno/a,  realizarase a media das tres avaliacións. 

Excepcionalmente, pódese superar a materia cunha avaliación suspensa con 

máis dun 3,5 se  a media das tres avaliacións é unha nota superior o igual a 5. 

RECUPERACIÓN DA 1ª e 2ª  AVALIACIÓN 

Tras finalizar a primeira e segunda avaliación realizarase un exame de 

recuperación de cada unha delas para aqueles alumnos que nese momento a 

teñan suspensa, da materia correspondente a dita avaliación. A esta 

recuperación poderanse presentar alumnos/as  que desexen obter unha 

cualificación superior á obtida na avaliación. Para a nota final, terase en conta a 

mellor das notas: a da avaliación ordinaria ou a da recuperación, segundo 

conveña.  

Débese ter en conta que á nota do exame de recuperación débeselle aplicar a 

mesma porcentaxe que nos exames ordinarios. E polo tanto, a nota final,será a 

media ponderada deste exame , do traballo e  da actitude correspondente a 

esa avaliación. 

  RECUPERACIÓN DA 3ª  AVALIACIÓN   

 Os/as alumnos/as que teñan a 3ª avaliación suspensa,  presentaranse coa 

materia correspondente á 3ª avaliación a unha proba de recuperación que se 

realizará ao mesmo tempo que o exame final de xuño. 

EXAME FINAL DE XUÑO. 

A dito exame final presentarase tamén aqueles que teñan algunha das 

anteriores avaliacións suspensas. É dicir da 1ª e 2ª avaliación terán dúas 

recuperacións, e só unha da terceira por lóxica falta de tempo. Aquel alumno  

que en dita data non teña aprobada algunha avaliación, poderá presentarse ao 

exame final, pero ten que saber que a nota representará a porcentaxe 

correspondente a exames, o resto da nota son as correspondentes 

porcentaxes de procedementos e de actitude . 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Os/as alumnos/as  que teñan que presentarse á Proba Extraordinaria,  farano 

con toda a materia.  
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2.9.2. CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN  DE  2 º  CICLO  DE   ESO 

De acordo coa normativa vixente, en cada curso realizaranse tres avaliacións. 

A final de curso ou ordinaria será en xuño. En Setembro haberá unha 

avaliación extraordinaria para o alumnado suspenso en xuño. 

Para superar unha avaliación cómpre que a media ponderada  dos distintos  

apartados que se explican no cadro seguinte  sexa polo menos 5. Débese ter 

en conta, que en cada avaliación, hai que acadar a nota media mínima en 

cada un dos apartados para poder calcular posteriormente a media 

ponderada dos apartados. De non obter esta nota mínima nalgún dos tres 

apartados, a cualificación que obterá o/a alumno/a na avaliación 

correspondente será de insuficiente. 

NOTA DA AVALIACIÓN 

¿Que avalía? Peso(%) 

Nota mínima para 

poder facer media 

(puntuado sobre 10) 

Comportamento 

Actitude cara a materia 

Respecto  

 

10% 

 

5 

Probas sorpresa e traballos 

Caderno 

Deberes 

Traballo diario 

20% 5 

Probas escritas de cada tema, 

con algunha pregunta do dado 

anteriormente  * 

70% 3 

Nota final 

Suma ponderada 

de cada 

apartado,se se 

acadou o mínimo 

en cada un 

 

 

* Cada profesor explicará ó seu alumnado o peso que ten cada proba . 
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NOTA DE XUÑO 

Para superar a materia cómpre superar as tres avaliacións, ben de forma 

ordinaria, ou ben nas recuperacións propostas polo profesor. Para dar a 

cualificación final do/a alumno/a,  realizarase a media das tres avaliacións. 

Excepcionalmente, pódese superar a materia cunha avaliación suspensa con 

máis dun 3,5 se  a media das tres avaliacións é unha nota superior o igual a 5. 

 

RECUPERACIÓN DA 1ª e 2ª  AVALIACIÓN 

Tras finalizar a primeira e segunda avaliación realizarase un exame de 

recuperación de cada unha delas para aqueles alumnos que nese momento a 

teñan suspensa, da materia correspondente a dita avaliación. A esta 

recuperación poderanse presentar alumnos/as  que desexen obter unha 

cualificación superior á obtida na avaliación. Para a nota final, terase en conta a 

mellor das notas: a da avaliación ordinaria ou a da recuperación, segundo 

conveña.  

Débese ter en conta que á nota do exame de recuperación débeselle aplicar a 

mesma porcentaxe que nos exames ordinarios. E polo tanto, a nota final,será a 

media ponderada deste exame , do traballo e  da actitude correspondente a 

esa avaliación.     

 

 

RECUPERACIÓN DA 3ª  AVALIACIÓN   

 Os/as alumnos/as que teñan a 3ª avaliación suspensa,  presentaranse coa 

materia correspondente á 3ª avaliación a unha proba de recuperación que se 

realizará ao mesmo tempo que o exame final de xuño. 

 

EXAME FINAL DE XUÑO. 

A dito exame final presentarase tamén aqueles que teñan algunha das 

anteriores avaliacións suspensas. É dicir da 1ª e 2ª avaliación terán dúas 

recuperacións, e só unha da terceira por lóxica falta de tempo. Aquel alumno  

que en dita data non teña aprobada algunha avaliación, poderá presentarse ao 

exame final, pero ten que saber que a nota representará a porcentaxe 

correspondente a exames, o resto da nota son as correspondentes 

porcentaxes de procedementos e de actitude . 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Os/as alumnos/as  que teñan que presentarse á Proba Extraordinaria,  farano 

con toda a materia 
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2.10.  ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR.  

Trataremos de facer actividades que fomenten o hábito de lectura. Por 

exemplo: 

 Lectura comprensiva en alto dos enunciados dos problemas, así como 

dalgunhas explicacións teóricas do libro de texto, cando o haxa. 

 Emprego da linguaxe matemática para expresar problemas da vida cotiá. 

 Busca de datos bibliográficos de personaxes matemáticos relacionados 

cos temas que se estean a tratar , por exemplo, Eratóstenes (1ºESO), 

Pitágoras (tódolos cursos), Euclides,…. 

 Busca de datos bibliográficos sobre mulleres matemáticas como por 

exemplo : María Wonenburger, Hipatía… 

 Lectura de capítulos /fragmentos na aula ou na casa de libros de xogos, 

inxenio, problemas de lóxica, curiosidades, pasatempos matemáticos  

tales como: 

 3L 4S3S1N4T0 D3L PR0F3S0R D3 M4T3M4T1C4S. De Jordi 

Sierra I Fabra. Anaya.  

 Historia de las matemáticas en comic. Ed. Proyecto Sur. 

 Matecuentos-cuentamates. Ed. Nivola   

 Hai que roelo. Pasatiempos matemáticos. Ed. Sotelo Blanco.  

 ¿Odias las matemáticas?. Autora Alejandra Vallejo-Nagera. 

Ed. Martínez Roca.   

 Matecuentos-cuentamates. Ed. Nivola  

 El diablo de los números. De Hans Magnus Enzensberger. Ed. 

Siruela  

 Na biblioteca  do centro na sección de matemáticas, hai a disposición 

dos alumnos unha gran variedade de libros de lectura , de problemas de 

lóxica, curiosidades, bibliografías, etc, así como xogos didácticos ( cubo 

suma, the Bedlam cube...), e  películas relacionadas de algunha maneira 

coas matemáticas. Polo tanto, invitamos ó noso alumnado a que a 

coñeza e utilice os recursos dos que dispón. 
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2.11.  ACCIÓN DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.  

Todas as aulas dispoñen de canón de vídeo o que facilita a proxección de 

materiais. Sen embargo, non contamos con aula de informática con suficiente 

capacidade e dispoñibilidade como para poder realizar todas as prácticas 

informáticas que serían interesantes e importantes  nesta materia, e que 

poderían motivar ó alumnado. 

Adaptándonos os recursos do centro trataremos de realizar as seguintes 

actividades. 

 Proxeccións Power-Point  de elaboración propias ou aproveitando os 

recursos de internet. 

 Utilización do soporte informático proporcionado polas editoriais : libro do 

profesor, solucionarios…. 

 Utilización da aula virtual do centro para facilitar material extra ó 

alumnado, subir información e mesmo solicitar a realización de tarefas a 

través deste medio. 

 Emprego de follas de cálculo para os temas de estatística. 

 Emprego de programas matemáticos como DERIVE (No Departamento 

temos o programa DERIVE con licenza para usar no centro)  ou 

GEOGEBRA. 

 Proxeccións de vídeos de cálculo mental para a realización das probas 

de cálculo mental (1º ciclo ESO). 

 Proxeccións de vídeos que teñan relación coa materia impartida. 

 Uso de páxinas de internet relacionadas coas matemáticas:  redemat, a 

páxina de Agapema, a paxina da CIUG para alumnado do bacharelato.... 

 Uso  de recursos matemáticos dispoñibles na rede como a calculadora 

WIRIS ( calculadora na rede, www.wiris.com)  ou o programa Descartes. 

 

2.12.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Matemáticas é  unha das materias instrumentais, que afecta a todo o alumnado 

da etapa. Debido ás diferenzas de capacidades e motivación dos alumnos, 

temos que buscar medidas  orientadas a responder ás necesidades educativas 

concretas do alumnado e á consecución das competencias básicas e dos 

obxectivos da educación secundaria obrigatoria.Ao longo do curso proporanse 

actividades de reforzo ou ampliación, ben do libro de texto, ben proporcionados 

polo profesorado,algunha delas obrigatorias e outras voluntarias co fin de que o 

alumnado reforce aqueles contidos nos que ten dificultades ou interese . 

http://www.wiris.com/
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O profesorado axudaralle, ademais de na clase, nos recreos dispoñibles polo 

profesorado e alumnado. En todo caso, o profesorado tentará estar a 

disposición do alumnado, no correo electrónico ou na aula virtual. 

Se o profesor detecta dificultades de aprendizaxe nalgún alumno concreto, 

despois de facer as probas iniciais, e apoiándonos tamén na información do 

curso anterior (se estaba no centro), ou da información facilitada polos colexios 

( se o alumno e novo) tomarse as medidas necesarias, que poden ser: traballar 

co profesor de apoio, ou en varios casos facer adaptacións curriculares. 

Medidas necesarias para eses alumnos e que non supoña unha discriminación 

que lles impida alcanzar os obxectivos e a titulación correspondente. 

A atención a diversidade está limitada pola redución do profesorado do 

departamento e o número de alumnos/s por aula.Así,debido á redución no 

número de profesores do departamento neste curso non poderemos realizar 

ningún reforzo, malia que nos parece fundamental debido ás grandes 

dificultades que se veñen observando no alumnado do primeiro ciclo da ESO o 

que implica peores resultados no segundo ciclo da ESO. 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA O ALUMNADO 

REPETIDOR  

 

Dada a composición do departamento e o número de alumnos/as por aula, 

consideramos absurdo e imposible darlle ó alumnado repetidor máis ou 

diferente traballo que ó resto do grupo, cando en xeral o seu problema é que 

non fan nada do que se lles piden e o nivel das tarefas propostas é mínimo. O 

programa consistirá nunha comunicación continua entre o profesorado e o 

titor/a do grupo para ter informada a familia acerca do traballo do alumno/a, así 

como un intento de motivar ó alumnado para que supere a materia, 

ofrecéndolle a súa axuda, ademais de na clase, nos recreos dispoñibles polo 

profesorado e alumnado. En todo caso, o profesorado tentará estar a 

disposición do alumnado, no correo electrónico ou na aula virtual. 

 

PLANS DE TRABALLO PAR A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  

O Departamento de Matemáticas vai levar a cabo un plan de traballo e atención 

ao alumnado da ESO coa materia pendente, coa fin de axudalos a superar esa 

materia. 

 De acordo co publicado no DOG (orde do 30 de setembro de 2004 sobre 

avaliación, promoción e titulación na ESO), todos estes/as alumnos/as  teñen a 

obriga de aprobar esta materia. 
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 O plan de traballo  desenvolverase de acordo cos seguintes puntos: 

 A materia, en cada un dos cursos, repartirase en dúas partes. Os 

contidos esixibles para a superación das matemáticas pendentes son os 

mesmos que os do curso ó cal corresponde a materia pendente. 

 Entregarase a cada un dos alumnos uns boletíns de exercicios coa fin de 

que poidan traballar eses contidos mínimos (3 boletíns para cada unha 

das partes nas que se dividirá a materia). Estes exercicios serán 

entregados e recollidos polo/a profesor/a de matemáticas deste curso. 

 O/a profesor/a atenderá todas as dúbidas que o/a alumno/a manifeste 

sobre os exercicios ou a materia pendente. Os exercicios serán devoltos 

ao alumno corrixidos, coa fin de que revise os posibles erros e lle sirvan 

para repasar cara á proba. 

 O alumnado será convocado a realizar dúas probas, unha de cada parte 

na que se repartiu a materia, como se fai referencia no primeiro punto. 

Os exercicios das probas serán similares aos que se practicaron cos 

boletíns. 

 

  1ª PROBA  0 21  DE XANEIRO DE 2015 ÁS 17:30 

   2ª PROBA  0  22 DE ABRIL DE 2015       ÁS 17:30 

 

  Co fin de superar a materia pendente , terase en conta a realización dos 

boletíns de exercicios, así como a calidade dos mesmos. Tamén se terá 

en conta a participación e evolución do alumnado na área de 

matemáticas no curso en que está matriculado, xa que as matemáticas 

son unha materia con contidos progresivos. E, naturalmente, a 

puntuación obtida nas probas parciais. É imprescindible facer e entregar 

os boletíns de problemas para  presentarse á proba. 

 O alumnado que supere o exposto no punto anterior, aprobará a materia 

pendente. No caso contrario realizará unha proba no mes de maio (en 

data fixada pola dirección do centro) e se é necesario outra proba 

extraordinaria no mes de setembro. 
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3. PROGRAMACIÓNS DE BACHARELATO 

 

3.1.  OBXECTIVOS M ATEMÁTIC AS 

Como resultado do proceso de ensinanza e aprendizaxe, as matemáticas no 

bacharelato de ciencias e tecnoloxía contribuirán ao desenvolvemento das 

seguintes capacidades: 

 Aplicar os conceptos,procedementos e estratexias propias das 

matemáticas a situacións diversas,comprendendo as abundantes 

conexións internas entre os seus contidos, de xeito que permitan 

avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias e adquirir 

unha formación científica xeral. 

 Utilizar as estratexias características da investigación científica e as 

destrezas propias das matemáticas (formulación de problemas, 

planificación e ensaio, experimentación, aplicación da indución e da 

dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, 

comprobación dos resultados obtidos) para realizar investigacións, 

explorar fenómenos e resolver problemas e situacións provenientes de 

actividades cotiás ou de diferentes ámbitos do saber. 

 Adquirir rigor no pensamento científico formulando acertadamente os 

problemas, establecendo definicións precisas, amosando interese polo 

traballo cooperativo, xustificando procedementos, encadeando 

coherentemente os argumentos, comunicándose con eficacia e 

precisión, detectando incorreccións lóxicas, cuestionando aseveracións 

intuitivas ou carentes de rigor e mostrando unha actitude flexible, aberta 

e crítica ante outros xuízos e razoamentos. 

  Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar 

información, facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 

matemáticas, realizar cálculos e representacións gráficas e servir como 

ferramenta na resolución de problemas. 

 Relacionar as matemáticas con outras áreas do saber, valorando as 

achegas que se fan entre elas para o seu respectivo desenvolvemento. 

  Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser 

tratadas matematicamente, comprendendo e manexando termos, 

notacións e representacións matemáticas. 
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3.2.  MATEM ÁTICAS  I  

3.2.1. CONTIDOS 

I. ARITMÉTICA  E  ÁLXEBRA 

 

 Números reais. A recta real. Valor absoluto. Desigualdades. Distancia 

entre dous puntos. Intervalos e veciñanzas. 

 Radicais. Propiedades. 

 Potencias e logaritmos. Propiedades. Logaritmos decimais e neperianos. 

 Factorización de polinomios, fraccións alxébricas. Resolución alxébrica e 

interpretación gráfica de ecuacións así como  inecuacións de primeiro e 

segundo grao. Ecuacións polinómicas, irracionais , trigonométricas, 

exponenciais e logarítmicas sinxelas. 

 Sistemas de ecuacións. Aplicación do método de Gauss na resolución e 

interpretación de sistemas sinxelos de ecuacións lineais. 

 Utilización das ferramentas alxébricas na resolución de problemas.  

 

II. XEOMETRÍA 

 

 Ampliación do concepto de ángulo. A circunferencia goniométrica. 

Medida dun ángulo en radiáns. Conversión entre graos e radiáns. 

 Repaso das razóns trigonométricas de calquera ángulo. Relacións 

fundamentais.  

 Teorema do seno e do coseno. Resolución de calquera  triángulo, e de 

problemas xeométricos diversos 

 Resolución de ecuacións e sistemas trigonométricos. Fórmulas 

trigonométricas 

 Funcións trigonométricas 

 Vectores no plano. Equipolencia. Vectores libres. Operacións. 

 Coordenadas dun vector. 

 Ángulo que forman dous vectores. Módulo dun vector. Produto escalar: 

interpretación xeométrica. Ortogonalidade 
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 Ecuacións dunha recta. Posicións relativas. Ángulo  formado por dúas 

rectas. Rectas perpendiculares. Distancias. 

 Utilización das técnicas da xeometría analítica para resolución de 

problemas métricos no plano. 

 Idea de lugares xeométricos no plano. Cónicas: Circunferencia, elipse, 

hipérbole e parábola. Elementos e ecuacións. 

 

III. ANÁLISE 

 

 Funcións reais de variable real : clasificación e características básicas 

das funcións polinómicas, racionais sinxelas, valor absoluto, parte 

enteira, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. 

 Operacións con funcións: suma, produto, cociente, composición  e 

función inversa. 

 Características xerais das funcións: . Dominio e percorrido, puntos de 

corte  cos eixes, simetrías, monotonía, extremos  relativos e  absolutos, 

curvatura, puntos de inflexión e asíntotas. 

 Concepto intuitivo de límite duna función. Límites laterais dunha función 

nun punto. Definición de límite. Propiedades dos límites. Álxebra de 

límites. Límites infinitos. Cálculo de asíntotas verticais. Límites no 

infinito. Cálculo de asíntotas horizontais. 

  Concepto intuitivo de continuidade. Continuidade dunha función nun 

punto e nun intervalo. Estudio de descontinuidades. 

 Taxa de variación media. Aproximación numérica e gráfica ao concepto 

de derivada dunha función nun punto. 

 Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica. Función 

derivada. Derivadas das funcións elementais. Regras de derivación: 

suma, produto e cociente. Derivación enésima. 

  Aplicacións xeométricas e físicas da derivada. Pendente dunha curva 

nun punto, ecuación da recta tanxente. 

 Aplicacións das derivadas ao estudio das características das funcións: 

monotonía, extremos, curvatura, puntos de inflexión. 

 Representación e estudio dunha curva. 

 Interpretación e análise de funcións sinxelas, expresadas de maneira 

analítica ou gráfica, que describan situacións reais. 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS   IES CHAPELA 

59 
 

IV. ESTATÍSTICA  E  PROBABILIDADE 

 

 Distribucións bidimensionais. Medidas características: medias, varianzas 

e covarianza.Relación entre dúas variables estatísticas. Regresión lineal. 

Recta de regresión. Coeficiente de correlación.  

 Probabilidade: propiedades. Probabilidade condicionada, regra do 

produto, da probabilidade total e de Bayes. 

 Distribucións de probabilidades discretas. Distribución binomial. 

 Distribucións de probabilidade continuas. Distribución normal. 

3.2.2. TEMPORALIZACIÓN  

CONTIDOS 

DATAS 

aproximada

s 
SESIÓNS 

1. PRO

BAS 

1ª AVALIACIÓN 

Tema 1:Números reais. 

Números reais. A recta real. Valor absoluto. Desigualdades. 

Distancia entre dous puntos. Intervalos.Radicais. 

Propiedades.Potencias e logaritmos. Propiedades.  

do 17/09/14 

ao 15/10/14 
14 

 

 

    

16/10/14 

Tema 3:Álxebra. 

Factorización de polinomios, fraccións alxébricas. Ecuacións 
polinómicas, irracionais ,exponenciais e logarítmicas. 
Inecuacións de primeiro e segundo grao.Sistemas de 
ecuacións. Método de Gauss  

do 20/10/14 

ao 26/11/14 
23 

 

 

27/11/14 

Recuperación 1ª avaliación                                                                                                                                       

18/12/14 

2ª AVALIACIÓN 

Tema 4 e 5: Trigonometría. 

Ampliación do concepto de ángulo. A circunferencia 
goniométrica. Medida dun ángulo en radiáns. Conversión 
entre graos e radiáns.Repaso das razóns trigonométricas de 
calquera ángulo. Relacións fundamentais. Teorema do seno 
e do coseno. Resolución de calquera  triángulo.Ecuacións e 
sistemas trigonométricos. Fórmulas trigonométricas. 

do  

01/12/14 

    ao 

21/01/15 

19 

 

22/01/15 
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Tema 7.Vectores 

Vectores no plano. Operacións.Coordenadas dun vector. 
Ángulo que forman dous vectores. Módulo dun vector. 
Produto escalar. 

do 26/01/15 

ao 29/01/15 
4  

Tema 8:Xeometría analítica. 

Ecuacións dunha recta. Posicións relativas. Ángulo  formado 
por dúas rectas. Rectas perpendiculares. Distancias. 

do 02/02/15 

ao 25/02/15 
12 05/03/15 

Tema 9:Lugares xeométricos. 

Lugares xeométricos no plano. Cónicas: Circunferencia, 
elipse, hipérbole e parábola. Elementos e ecuacións. 

do 25/02/15 

ao 04/03/15 
4  

Recuperación 2ª avaliación          
    

09/04/15 

3ª AVALIACIÓN 

Tema 10: Funcións elementais. 

Funcións reais de variable real : clasificación e 
características básicas das funcións polinómicas, racionais 
sinxelas, valor absoluto, parte enteira, trigonométricas, 
exponenciais e logarítmicas.Operacións con funcións: suma, 
produto, cociente, composición  e función inversa. Dominio. 

do 09/03/15 

ao 16/03/15 
5  

Tema 11:Límites.Continuidade 

Límites laterais dunha función nun punto. Definición de límite. Propiedades dos 

límites infinitos. Cálculo de asíntotas verticais. Límites no infinito. Cálculo de asíntotas 

horizontais e oblicuas. Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo. 

Descontinuidades. 

do 17/03/15 

ao 22/04/15 
16 

23/04/15 

Tema 12:Derivadas.  

Taxa de variación media. Aproximación numérica e gráfica ao concepto de derivada 

dunha función nun punto. 

Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica. Función derivada. 

Derivadas das funcións elementais. Regras de derivación: suma, produto e cociente. 

Derivación enésima.Aplicacións xeométricas e físicas da derivada. Pendente dunha 

curva nun punto, ecuación da recta tanxente.Aplicacións das derivadas ao estudio 

das características das funcións: monotonía, extremos, curvatura, puntos de 

inflexión.Representación dunha curva. 

do 27/04/15 

ao 10/06/15 
20 11/06/15 

Recuperación 3ª avaliación          
    

16/06/15 

Global          
    

18/06/15 
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3.2.3. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN 

 Manexar  correctamente os números reais , as ecuacións, os sistemas 

de ecuacións e as inecuacións Transcribir á linguaxe alxébrica 

problemas reais,  utilizando as técnicas apropiadas a cada caso para 

buscar e interpretar as súas respectivas solucións. 

 Representar xeometricamente unha situación real problemática e 

resolvela, utilizando diferentes técnicas de medida de ángulos e 

lonxitudes e resolución de triángulos para atopar  as posibles solucións, 

valorándoas e interpretándoas no seu contexto real. 

 Identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos do 

plano, analizar as súas propiedades métricas e construílos a partir delas 

  

 Utilizar os vectores e as súas operacións no plano para resolver 

problemas extraídos de situacións da xeometría dando unha 

interpretación das solucións. Utilizar o concepto de produto escalar de 

vectores dados en bases ortonormais, para resolver problemas de 

incidencia e cálculo de distancias. 

 Recoñecer as funcións elementais (lineais, afíns, cuadráticas, 

exponenciais, trigonométricas e racionais sinxelas), representalas 

graficamente analizando as propiedades que as caracterizan e 

relacionándoas con fenómenos económicos, sociais e científicos, tendo 

en conta a importancia de selección de eixo, unidades, dominio e 

escalas. 

 Atopar e interpretar características destacadas de funcións expresadas 

analítica e graficamente, así como representar graficamente funcións 

sinxelas 

 Analizar e utilizar o concepto de taxa de variación media e instantánea, 

así como a derivación para estudar certas  propiedades das funcións 

que permiten representala graficamente e extraer información práctica 

que axude a interpretar o fenómeno. 

 Interpretar o grao de correlación existente entre as variables dunha 

distribución estatística bidimensional  sinxela e obter as rectas de 

regresión para facer predicións estatísticas. 

 Utilizar técnicas estatísticas elementais para tomar decisións ante 

situacións que se axusten a unha distribución de probabilidade binomial 

ou normal, calculando as probabilidades dun ou varios sucesos.  

 Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios 

das matemáticas na resolución de problemas e para enfrontarse a 

situacións novas. 
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3.2.4. MÍNIMOS 

 Utilizar os números racionais e irracionais, seleccionando a notación 

máis conveniente en cada situación para presentar e intercambiar 

información e resolver problemas. 

 Utilizar as operacións con distintos tipos de números para afrontar 

ecuacións con solucións en diferentes campos numéricos. 

 Resolver problemas concretos mediante a elaboración de estratexias 

que permitan expresalos na linguaxe alxébrica, aplicando as técnicas 

precisas para encontrar a súa solución.  

 Saber resolver expresións con logaritmos e coñecer as súas 

propiedades. 

 Coñecer o método de Gauss para resolución de sistemas de ecuacións. 

 Dominar a álxebra de ESO para resolución de ecuacións e inecuacións. 

 Representar xeometricamente unha situación real problemática e 

resolvela utilizando diferentes técnicas de medidas de ángulos e 

lonxitudes así como a trigonometría no plano. 

 Utilización da trigonometría na resolución de triángulos e problemas 

xeométricos diversos 

 Utilizar os vectores e as súas operacións para transcribir, resolver e 

interpretar as solucións de diversas situacións das ciencias e de 

xeometría. 

 Identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos, 

analizar as súas propiedades métricas e construílos a partir delas. 

 Recoñecer as familias de funcións elementais, relacionar as súas 

gráficas e fórmulas alxébricas con fenómenos que se axusten a elas e 

valorar a importancia da elección de escalas. 

 -Interpretar informacións sobre situacións reais que poden representarse 

graficamente, e que esixan ter en conta a continuidade, intervalos de 

crecemento e decrecemento, máximo e mínimo, tendencias de evolución 

e continuidade. 

 Cálculo de derivadas de funcións elementais. Dominar as regras de 

derivación. Aplicar as derivadas ao estudo de funcións sinxelas 

 Asignar e interpretar probabilidades a sucesos correspondentes a 

fenómenos aleatorios simples, ou compostos  

 Utilizar o coeficiente de correlación e a recta de regresión para 

interpretar o grao e o carácter de relación que existe entre as dúas 

variables dunha distribución bidimensional.  
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3.3.  MATEM ÁTICAS I I  

A gran maioría  do alumnado do centro presentase a selectividade, polo tanto o 

departamento tomou a decisión de seguir punto a punto as directrices xerais 

(que son a relación de temas desta materia), facilitadas polo grupo de traballo 

do CIUG, pois serán obxecto de exame nas PAAU. Igualmente cos contidos 

mínimos. 

 

3.3.1. CONTIDOS  

I. ÁLXEBRA  LINEAL 

1. MATRICES 

 Definición de matriz de orde mxn. Igualdade de matrices. 

 Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, 

triangular, nula, identidade ou unidade, trasposta, simétrica e 

antisimétrica. 

 Operacións con matrices: suma e produto de matrices, produto dunha 

matriz por un escalar. Propiedades. 

 Emprego das matrices como ferramentas para representar e operar con 

datos tirados de táboas e gráficos procedentes de diferentes contextos. 

Aplicación das operacións e das súas propiedades na resolución de 

problemas extraídos de contextos reais. 

2. DETERMINANTES 

 Definición de determinante. Cálculo de determinantes de orde 2 e 3. 

Regra de Sarrus.  

 Definición de menor complementario e de adxunto dun elemento. 

Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña. 

 Propiedades elementais dos determinantes. 

3. APLICACIÓNS  DOS  DETERMINANTES 

 Rango dunha matriz: definición e cálculo do rango dunha matriz a partir 

dos seus menores e polo método de Gauss. 

 Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria 

e suficiente para a existencia da matriz inversa. Propiedades da matriz 

inversa. Cálculo da matriz inversa. 
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4. SISTEMAS  DE  ECUACIÓNS  LINEAIS 

 

 Definición de sistema de m ecuacións lineais con n incógnitas. Definición 

da súa solución.  

 Sistemas de ecuacións equivalentes. 

 Sistemas homoxéneos. 

 Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. 

 Clasificación dos sistemas atendendo ao número de solucións. 

5. DISCUSIÓN  E  RESOLUCIÓN  DE  SISTEMAS  DE  ECUACIÓNS  

LINEAIS 

 Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Enunciado do 

teorema de Rouché-Frobenius. Enunciado da regra de Cramer. 

 Discusión e resolución polo método de Gauss. 

 Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais cun parámetro. 

 

II. XEOMETRÍA 

1. VECTORES  NO  ESPAZO 

 Vectores no espazo. Operacións. Dependencia e independencia lineal 

de vectores. 

 Produto escalar de dous vectores (a partir do coseno do ángulo que 

forman). Propiedades (definido positivo, conmutativo, distributivo e 

homoxéneo). Interpretación xeométrica e expresión analítica. 

 Módulo dun vector. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. 

Ortogonalidade. 

 Produto vectorial de dous vectores. Propiedades. Interpretación 

xeométrica. Expresión analítica. Aplicacións do produto vectorial ao 

cálculo de áreas de paralelogramos e triángulos. 

 Produto mixto de tres vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. 

Expresión analítica. Aplicación do produto mixto ao cálculo do volume de 

paralelepípedos e tetraedros. 
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2. RECTAS  E  PLANOS  NO  ESPAZO 

 

 Ecuacións da recta.  

 Ecuacións do plano. 

 Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 

 Posicións relativas dunha recta e un plano. 

 Posicións relativas de dúas rectas no espazo. 

 

3. ESPAZO  EUCLÍDEO  TRIDIMENSIONAL:  ÁNGULOS,  

PERPENDICULA-  RIDADE  DE  RECTAS  E  PLANOS. 

 Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de 

dúas rectas. 

 Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de 

dous planos. 

 Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de 

recta e plano. 

 Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade entre rectas e planos. 

 

4. ESPAZO  EUCLÍDEO  TRIDIMENSIONAL:  APLICACIÓNS  DOS  

PRODUTOS  ESCALAR,  VECTORIAL  E  MIXTO  AO  CÁLCULO  DE  

DISTANCIAS,  ÁREAS  E  VOLUMES. 

 Distancia entre dous puntos. 

 Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dou planos paralelos. 

 Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 

 Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un 

plano paralelo a ela. 

 Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, 

distancias,   áreas e volumes. 
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III. ANÁLISE 

1. LÍMITES  DE  FUNCIÓNS.  CONTINUIDADE 

 Conceptos preliminares: 

o Definición de función real de variable real, dominio de definición 

ou campo de existencia, percorrido ou rango e grafo dunha 

función real de variable real.  

o Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais, 

logarítmicas e trigonométricas.  

 Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites. 

Asíntotas. 

 Función continua nun punto. Tipos de discontinuidade (evitable, salto 

finito, infinita). 

 Función continua nun intervalo. Enunciado e interpretación xeométrica 

dos teoremas de Bolzano e Weierstrass. 

2. DERIVADA  DUNHA  FUNCIÓN 

 Definición de derivada dunha función nun punto. Interpretación 

xeométrica e física. 

 Ecuación da recta tanxente á gráfica dunha función nun punto. Ecuación 

da normal. 

 Relación entre continuidade e derivabilidade. 

 Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. Derivada da suma, do 

produto e do cociente de funcións. Derivada da función composta (regra 

da cadea). 

 Derivadas de orde superior. 

 

3. APLICACIÓNS  DA DERIVADA  AO  ESTUDO  DAS  

PROPIEDADES  LOCAIS  E  GLOBAIS  DUNHA FUNCIÓN.   

 Definición de función crecente e decrecente. Determinación dos 

intervalos de crecemento e decrecemento dunha función. 

 Definición de extremos relativos e absolutos.  

 Criterios para a determinación de extremos relativos. 
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 Definición de función cóncava e convexa. Determinación dos intervalos 

de concavidade e convexidade dunha función. 

 Definición de punto de inflexión. Criterio para a determinación de puntos 

de inflexión. 

 Problemas de optimización. 

 Enunciado da regra de L’Hôpital. Aplicación á resolución de límites 

indeterminados. 

 Teorema de Rolle: enunciado e interpretación xeométrica 

 Teorema do valor medio do cálculo diferencial: enunciado e 

interpretación xeométrica. 

4. REPRESENTACIÓN  GRÁFICA DE  FUNCIÓNS.   

 Representación gráfica de función polinomiais e racionais.  

 Cálculo do dominio de definición da función, puntos de corte cos eixes, 

simetrías, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e 

mínimos, intervalos de concavidade e convexidade, puntos de inflexión e 

asíntotas. 

5. PRIMITIVAS  DUNHA  FUNCIÓN.   

 Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. 

 Propiedades lineais da integral indefinida. Integrais inmediatas. 

 Técnicas elementais para o cálculo de primitivas: método de cambio de 

variable, método de integración por partes, integración de funcións 

racionais (denominador con raíces reais simples e múltiples). 

6. INTEGRAL  DEFINIDA.   

 Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas 

encerradas baixo unha curva. 

 Propiedades da integral definida (monotonía, linealidade, aditividade en 

intervalos). 

 Teorema do valor medio do cálculo integral para función continuas: 

enunciado e interpretación xeométrica. 

 Enunciado do teorema fundamental do cálculo integral. 

 Enunciado da regra de Barrow. 

 Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 
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3.3.2. TEMPORALIZACIÓN: 

 

     ÁLXEBRA:   ATA 18 DE NOVEMBRO 

     XEOMETRÍA:   ATA 27 DE XANEIRO 

     ANÁLISE:  ATA FIN DE CURSO 

 

3.3.3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN .  

 

 Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como 

instrumento para representar e interpretar datos e relacións e, en xeral, 

para resolver situacións diversas. 

 Expresar situacións da xeometría nunha linguaxe vectorial e utilizar as 

operacións con vectores para resolver problemas, dando unha 

interpretación das solucións. 

 Utilizar as ferramentas alxébricas para resolver problemas afíns e 

métricos no espazo. 

 Utilizar os conceptos, propiedades e procedementos adecuados para 

atopar e interpretar características destacadas de funcións expresadas 

analiticamente. 

 Aplicar o concepto e o cálculo de límites e derivadas ao estudo de 

fenómenos naturais e tecnolóxicos e á resolución de problemas de 

optimización. 

 Aplicar o cálculo de integrais á medida de áreas de rexións planas 

limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan facilmente 

representables. 

 Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios 

das matemáticas na resolución de problemas e para enfrontarse a 

situacións novas manifestando unha actitude crítica, sen prexuízos, 

analítica e aberta en todas as situacións. 

 
Para superar a materia deben aprobar cada un dos tres bloques. Tras as 

recuperacións, se teñen en algún bloque un mínimo de 4 e a media dos tres 

dálle mais de 5 estará aprobado 
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3.3.4. MÍNIMOS 

I. ÁLXEBRA LINEAL  

 O manexo das operacións con matrices, das propiedades dos 

determinantes e a súa aplicación á resolución de sistemas de ecuacións 

lineais son os principais obxectivos deste bloque temático. Os/As 

alumnos/as deben ser capaces de: 

 Utiliza-las matrices para organizar e representar datos extraídos de 

diversas situación en casos moi sinxelos e operar con elas para 

resolvelos.  

 Coñece-los distintos tipos de matrices: fila, columna, cadrada, diagonal, 

triangular, nula, identidade, trasposta, simétrica e antisimétrica.  

 Coñecer e adquirir destreza nas operacións con matrices (suma, produto 

por un escalar, produto de matrices e a non conmutatividade do 

produto).  

 Calcular determinantes de orde 2 ou 3 utilizando a regra de Sarrus. 

Calcular determinantes desenvolvendo polos elementos dunha liña. 

Coñece-las propiedades dos determinantes e saber aplicalas ao cálculo 

deles.  

 Calcula-lo rango dunha matriz ata dimensión 4x4 utilizando o método de 

Gauss e a partir dos seus menores. Calcula-lo rango de matrices 

dependentes dun parámetro ata dimensión 4x4.  

 Obte-la matriz inversa (ata matrices de orde 3x3) utilizando 

determinantes e polo método de Gauss.  

 Resolver ecuacións e sistemas matriciais.  

 Clasificar (compatible determinado, compatible indeterminado, 

incompatible) un sistema de ecuacións lineais con non máis de tres 

incógnitas e que dependa ao sumo dun parámetro e no seu caso 

resolvelo.  

II.  XEOMETRÍA  

 Os obxectivos fundamentais nestes temas son a utilización dos vectores 

e as súas operacións para representar e resolver problemas afíns e 

métricos no espazo (posicións relativas, determinación de ángulos e 

distancias,…), así como o uso da linguaxe de matrices e determinantes, 

as súas operacións e propiedades, para resolve-los problemas de 

xeometría, relacionando así os distintos temas da materia. E, por 

suposto, deben saber interpretar xeometricamente a discusión e 

resolución de sistemas de ecuacións lineais. 
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 Saber definir e interpretar xeometricamente o produto escalar de dous 

vectores, o produto vectorial de dous vectores e o produto mixto de tres 

vectores. Coñece-las propiedades e a súa aplicación para o cálculo de 

áreas de triángulos, paralelogramos e volumes de tetraedros e 

paralelepípedos.  

 Calcular e identificar as ecuacións (vectorial, paramétricas, continua, 

normal…) dunha recta e dun plano e saber pasar dunha ecuación a 

outra.  

 Determinar un punto, unha recta ou un plano a partir das propiedades 

que os definan (por exemplo: punto simétrico doutro con respecto a 

unha recta ou a un plano, recta que pasa por dous puntos, plano que 

contén dúas rectas que se cortan etc.).  

 Determina-la posición relativa de dúas rectas, dous planos, unha recta e 

un plano e tres planos.  

 Resolver problemas de incidencia e paralelismo entre rectas e planos.  

 Resolver problemas métricos, angulares e de perpendicularidade 

(distancia entre puntos, rectas e planos, ángulos entre rectas, entre recta 

e plano e entre planos etc.).  

 Saber determina-la recta que corta perpendicularmente dúas rectas.  

  

III. ANÁLISE  

 Os conceptos de límite, continuidade e derivabilidade foron introducidos 

de modo intuitivo no currículo de primeiro curso de bacharelato, polo que 

parece natural insistir nas súas definicións ao longo deste segundo ano.  

 Considérase de grande importancia, ao trata-la derivación, a 

interpretación dos conceptos e as súas aplicacións en casos prácticos. 

Aínda sendo moi importante que o alumno/a acade un dominio nas 

regras de derivación, non o é menos que interprete o concepto de 

derivada como razón de cambio dunha magnitude respecto a outra –o 

que lle proporcionará unha visión máis aplicada deste–.  

Dun xeito máis detallado, os obxectivos acadables son: 

o Saber aplica-los conceptos de límite dunha función nun punto e 

de límites laterais para estuda-la continuidade dunha función (se 

é descontinua, clasifica-la descontinuidade) e a obtención de 

asíntotas verticais, horizontais e oblicuas.  

o Coñece-las propiedades alxébricas do cálculo de límites, tipos de 

indeterminacións e técnicas para resolvelas.  
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o Determina-las ecuacións da recta tanxente e da normal á gráfica 

dunha función nun punto.  

o Coñece-la relación entre continuidade e derivabilidade dunha 

función nun punto. Saber estuda-la continuidade e a 

derivabilidade dunha función definida a anacos.  

o Determina-los intervalos de monotonía, o cálculo de extremos e 

puntos de inflexión, así como os intervalos de concavidade e 

convexidade (aínda que a representación gráfica se limitará ás 

funcións polinomiais e racionais se inclúen os cálculos anteriores 

para outras funcións elementais ou compostas nas que sexa 

necesario coñece-la regra da cadea).  

o Aplica-la regra de L´Hôpital para resolver indeterminacións.  

o Resolver problemas de optimización.  

o Saber representar a gráfica de funcións polinomiais e racionais 

(neste tipo de exercicio indicarase no exame os elementos 

estudables: dominio, puntos de corte cos eixes…).  

o Sabe-la relación que existe entre dúas primitivas dunha función. 

Dada unha función, calcula-la primitiva que pasa por un punto.  

o Coñece-la técnica de integración por cambio de variable, o 

método de integración por partes (saber aplicalo reiteradamente: 

máximo dúas veces) e a integración de funcións racionais (no 

denominador raíces reais simples e múltiples). Aínda que non se 

considera materia de exame a integración de función racionais 

con raíces complexas, si son materia de exame as integrais do 

tipo  ò dx/x2 + a2.  

o Coñecer a propiedade de linealidade da integral definida con 

respecto ao integrando e a propiedade de aditividade con 

respecto ao intervalo de integración.  

o Saber calcula-la área de rexións planas limitadas por rectas e 

curvas sinxelas que sexan facilmente representables.  

o Finalmente, en canto ás demostracións, é claro o seu importante 

valor formativo pero  non se consideran materia específica de 

exame.  

 

 

 

 

http://ciug.cesga.es/06loe/matematicas2/#_ftn1
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3.4.  OBXECTIVOS M ATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAI S NO 

BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS  

 

Como resultado do proceso de ensinanza e aprendizaxe as matemáticas 
aplicadas ás ciencias sociais no bacharelato de Humanidades e Ciencias 
Sociais contribuirán ao desenvolvemento das seguintes capacidades: 
 

 Utilizar os contidos matemáticos para analizar, interpretar, comprender e 

valorar fenómenos sociais e económicos. 

 Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, 

comprendendo o que achegan ao desenvolvemento dos contornos 

social, cultural ou económico. 

 Manifestar actitudes asociadas ao traballo matemático como a 

necesidade de verificación, o cuestionamento das ideas intuitivas, a 

análise das discrepancias e puntos de vista diferentes nos traballos 

colaborativos, a apertura a novas ideas, a creatividade e o rigor na 

argumentación. 

 Establecer definicións precisas, xustificar procedementos, encadear 

coherentemente os argumentos, detectar incorreccións lóxicas; 

formulación de hipóteses; deseñar, utilizar e contrastar estratexias; 

verificar para abordar os problemas e enfrontarse a situacións novas con 

autonomía, eficacia e confianza nas propias capacidades. 

 Comunicarse por medio das diferentes linguaxes matemáticas, 

empregando o vocabulario e as notacións adecuadas. 

 Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o 

requira, para obter, tratar e producir información no estudo de situacións 

provenientes do contorno social e económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS   IES CHAPELA 

73 
 

3.5.  MATEM ÁTICAS APLICADAS I  

3.5.1. CONTIDOS    

I. ARITMÉTICA  E  ÁLXEBRA 

 Números racionais e irracionais. A recta real. Valor absoluto. Intervalos e 

veciñanzas. Notación científica.  

 Aproximación decimal dun número real. Estimación, arredondamento e 

acoutamento de erros. 

 Manexo da calculadora científica. 

 Radicais, operacións con radicais. Potencias con expoñente racional. 

 Resolución de problemas de matemática financeira nos que interveñen o 

xuro simple e composto, taxas, amortizacións.... 

 Potencias. Logaritmos. Propiedades. 

 Polinomios. Factorización. Fraccións alxébricas. 

 Ecuacións polinómicas, con radicais, exponenciais, logarítmicas 

 Interpretación e resolución gráfica e alxébrica de sistemas de  

ecuacións. Método de Gauss  

 Inecuacións. Interpretación e resolución gráfica  e alxébrica de 

inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. 

 Resolución de problemas do ámbito das ciencias sociais mediante a 

utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións lineais. Resolución de 

sistemas polo método de Gauss 

 

II. ANÁLISE 

 Expresión duna función mediante unha táboa, unha gráfica ou en forma 

analítica. Aspectos globais dunha función. Utilización das funcións como 

ferramenta para a resolución de problemas e para a interpretación de 

fenómenos sociais e económicos. 

 Características xerais das funcións: dominio, percorrido, puntos de corte 

cos eixes, simetrías, periodicidade,acotación, monotonía, extremos, 

curvatura, puntos de inflexión, asíntotas. A partir das súas gráficas, e 

analiticamente, interpretándoas no seu contexto. 

 Características das funcións polinómicas, exponencial e logarítmica, 

trigonométricas, valor absoluto, parte enteira e racionais sinxelas e 
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definidas por intervalos. Aplicación á interpretación de situacións 

modeladas por elas 

 Trazado de gráficas de funcións sinxelas a partir das súas propiedades 

globais e locais. 

 Continuidade dunha función. Estudio das descontinuidades. 

 Límites laterais. Definición de límite dunha función nun punto. 

Propiedades dos límites(álxebra de límites). Límites infinitos(asíntotas 

verticais). Límites no infinito(asíntotas horizontais). 

 Estudo, por métodos gráficos e numéricos, duna función nas 

proximidades dun punto e dos comportamentos asintóticos 

 Cálculo de límites. Indeterminacións.  

 Interpolación polinómica (lineal e cuadrática). Problemas de aplicación. 

 Interpretación da taxa de variación media nas proximidades dun punto. 

 Taxa de variación. Derivada dunha función nun punto.Interpretación 

xeométrica. Recta tanxente. 

 Función derivada. Derivadas elementais. 

 Regra de derivación da suma, produto e cociente. Regra da cadea. 

III. ESTATÍSTICA  E  PROBABILIDADE 

 

 A estatística descritiva unidimensional. Tipos de variables. Táboas, 

gráficas e cálculo de parámetros de centralización, de dispersión e de 

posición. 

 Distribucións bidimensionais. Táboas.Gráficas. Medidas características: 

medias, varianzas e covarianza.Relación entre dúas variables 

estatísticas Regresión lineal. Recta de regresión. Coeficiente de 

correlación.  

 Interpretación de fenómenos sociais e económicos nos que interveñen 

dúas variables a partir da representación gráfica dunha nube de puntos. 

Grao de relación entre dúas variables estatísticas. Regresión lineal. 

Extrapolación. 

 Probabilidade: propiedades. Probabilidade condicionada, regra do 

produto 

 Distribucións de probabilidades discretas. Distribución binomial. 

 Distribucións de probabilidade continuas. Distribución normal. 
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3.5.2. TEMPORALIZACION 

   1ª Avaliación: Tema1: nº reais 

                            T2: Aritmética 

                            T3: Álxebra 

 

  2ª Avaliación:   Tema 4: Funcións elementais 

                              T5: Exponenciais, logarítmicas, trigonométricas 

                              T6:  Límites e continuidade 

                              T7:  Derivadas 

 

  3ª Avaliación:   Tema 8: Estatística  

                              T9:  Distribucións bidimensionais 

                              T10:  Binomial 

                              T11:  Normal 

 

3.5.3. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN 

 

 Utilizar os números reais para presentar e intercambiar información, 

controlando e acoutando o erro en cada situación, nun contexto de 

resolución de problemas. 

 Traducir á linguaxe alxébrica ou gráfica unha situación relativa ás 

ciencias sociais e utilizar técnicas matemáticas apropiadas para resolver 

problemas reais, dando unha interpretación das solucións obtidas. 

 Utilizar as porcentaxes e as fórmulas de xuro simple e composto para 

resolver problemas financeiros. 

 Relacionar as gráficas das familias de funcións con situacións que se 

axusten a elas; recoñecer nos fenómenos económicos e sociais as 

funcións máis frecuentes e interpretar situacións, de contextos sociais e 

económicos, presentadas mediante relacións funcionais expresadas en 

forma de táboas numéricas, gráficas ou expresións analíticas. 
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 Utilizar as táboas e gráficas como instrumento para o estudo de 

situacións empíricas relacionadas con fenómenos sociais, propiciando a 

utilización de métodos numéricos para a obtención de valores non 

coñecidos. 

 Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como calcular os 

parámetros estatísticos máis usuais, correspondentes a variables 

estatísticas discretas e continuas, interpretalos e valorar cualitativamente 

a representatividade das mostras utilizadas. 

 Interpretar a posible relación entre as variables dunha distribución 

bidimensional utilizando a recta de regresión e o coeficiente de 

correlación. 

 Utilizar técnicas estatísticas elementais para asignar probabilidades en 

situacións que se axusten a unha distribución de probabilidade binomial 

ou normal. 

 Abordar problemas da vida real, organizando e codificando informacións, 

elaborando hipóteses, seleccionando estratexias e utilizando tanto as 

ferramentas como os modos de argumentación propios das matemáticas 

para enfrontarse a situacións novas con eficacia. 

 

3.5.4. MÍNIMOS 

 

 Utilizar os números racionais e irracionais, seleccionando a notación 

máis conveniente en cada situación e controlando o erro cometido para 

presentar e intercambiar información e resolver problemas. 

 Utilizar as operacións con distintos tipos de números para afrontar 

ecuacións con solucións en diferentes campos numéricos. 

 Resolver problemas concretos mediante a elaboración de estratexias 

que permitan expresalos na linguaxe alxébrica, aplicando as técnicas 

precisas para encontrar a súa solución.  

 Saber resolver expresións con logaritmos e coñecer as súas 

propiedades. 

 Coñecer o método de Gauss para resolución de sistemas de ecuacións. 

 Dominar a álxebra de ESO para resolución de ecuacións e inecuacións. 

 Utilizar os conceptos matemáticos para formular, resolver e discutir 

problemas de tipo financeiro tomados da vida diaria, como incrementos, 

desconto, xuros, capitalizacións, etc. 
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 Recoñecer as familias de funcións elementais, relacionar as súas 

gráficas e fórmulas alxébricas con fenómenos que se axusten a elas e 

valorar a importancia da elección de escalas. 

 Interpretar informacións sobre situacións reais que poden representarse 

graficamente ou mediante táboas obtendo de elas por métodos 

numéricos como é a interpolación de valores non coñecidos 

 Aplicar o concepto e o cálculo de derivadas a resolución de problemas 

de todo tipo. 

 Elaborar e interpretar táboas e gráficas estatísticas, así como calcular 

parámetros estatísticos de centralización, dispersión e posición que 

permite extraer conclusións. 

 Utilizar o coeficiente de correlación e a recta de regresión para 

interpretar o grao e o carácter de relación que existe entre as dúas 

variables dunha distribución bidimensional.  

 Asignar e interpretar probabilidades utilizando diferentes técnicas. 

 Distribucións normal e binomial. 

 

3.6.  MATEM ÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I I  

3.6.1. CONTIDOS  

A gran maioría  do alumnado do centro presentase a selectividade, polo tanto o 

departamento tomou a decisión de seguir punto a punto as directrices xerais 

que son a relación de temas desta materia, facilitadas polo grupo de traballo do 

CIUG, pois serán obxecto de exame nas PAAU. Igualmente cos contidos 

mínimos. 

I. ÁLXEBRA 

1. CÁLCULO MATRICIAL  

1.1. CONCEPTO DE MATRIZ. A MATRIZ COMO EXPRESIÓN DE 

TÁBOAS E GRAFOS. TIPOS DE MATRICES. 

Definición de matriz mxn. Elemento dunha matriz. Notacións. Tipos de 
matrices: rectangulares, cadradas (triangulares, diagonal, identidade, 
simétricas...). Matrices fila e columna. Matriz nula. Trasposta dunha 
matriz. 
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1.2. OPERACIÓNS CON MATRICES. 

Suma de matrices de orde mxn. Oposta dunha matriz. Propiedades da 
suma de matrices. Produto dun número por unha matriz. Propiedades. 
Definición do produto de matrices. Propiedades do produto de matrices: 
asociatividade, non conmutatividade, distributividade respecto á suma. 
Elemento neutro. 

1.3. OBTENCIÓN DE MATRICES INVERSAS SINXELAS POLO 

MÉTODO DE GAUSS. 

1.4. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. 

Definición de : ecuación lineal con dúas ou tres incógnitas, solución 
dunha ecuación lineal, sistema de ecuacións lineais con dúas ou tres 
incógnitas, solución dun sistema de ecuacións. Forma matricial dun 
sistema de ecuacións lineais. Clasificación dos sistemas segundo o 
número de solucións. 

1.5. RESOLUCIÓN DE ECUACIÓNS E SISTEMAS SINXELOS DE 

ECUACIÓNS MATRICIAIS. 

Utilización do método de Gauss na discusión e resolución dun sistema 
de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas. 

1.6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ENUNCIADOS 

RELATIVOS ÁS CIENCIAS SOCIAIS E Á ECONOMÍA QUE PODEN 

RESOLVERSE MEDIANTE SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

DE DÚAS OU TRES INCÓGNITAS E INTERPRETACIÓN DAS 

SOLUCIÓNS NOS TERMOS DO ENUNCIADO. 

2. PROGRAMACIÓN LINEAL  

2.1. INICIACIÓN Á PROGRAMACIÓN LINEAL BIDIMENSIONAL. 

Igualdades e desigualdades. Propiedades das desigualdades. 
Inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Sistemas de inecuacións 
lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

2.2. FORMULACIÓN E RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

PROGRAMACIÓN LINEAL.  

Formulación de problemas sinxelos de programación lineal (en dúas 
variables). Definicións: función obxectivo, conxunto de restricións, rexión 
factible, solucións óptimas. Resolución por métodos gráficos e analíticos, 
e interpretación dos resultados. 
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II. ANÁLISE 

1.1. LÍMITES. 

Concepto intuitivo de límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo 
de límites sinxelos. Determinación de asíntotas de funcións racionais e 
interpretación das tendencias asintóticas no tratamento da información. 

1.2. CONTINUIDADE. 

Idea intuitiva de continuidade nun punto. Continuidade nun intervalo. 
Interpretación dos diferentes tipos de descontinuidade. Estudo da continuidade 
de funcións definidas a anacos. 

1.3. A DERIVADA. 

Taxa de variación media. Concepto de derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto. Definición 
de función derivada. Derivadas sucesivas. 

1.4. CÁLCULO DE DERIVADAS. 

Regras de derivación. Derivadas de funcións elementais. 

1.5. APLICACIÓNS DAS DERIVADAS. 

Aplicacións ao estudo da variación de funcións habituais (crecemento e 
decrecemento, extremos relativos, concavidade e convexidade, puntos de 

inflexión). Estudo e representación gráfica dunha función polinomial ou racional 
sinxela a partir das súas propiedades. Aplicacións á resolución de problemas 
de optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía. 

III. PROBABILIDADE  E  ESTATÍSTICA 

1.1. SUCESOS ALEATORIOS.  

Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Operacións con sucesos. 
Álxebra de sucesos. 

1.2. PROBABILIDADE. 

Frecuencias absolutas e relativas. Idea de probabilidade. Cálculo da 
probabilidade mediante frecuencias ou por aplicación da lei de Laplace. 
Propiedades da probabilidade. 
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1.3. PROBABILIDADE CONDICIONADA: 

Experiencias compostas. Probabilidade condicionada. Sucesos independentes. 
Regra do produto. Teorema da Probabilidade Total. Teorema de Bayes. 

1.4. APROXIMACIÓN DA BINOMIAL Á NORMAL. CORRECCIÓN 

DE YATES PARA A CONTINUIDADE. 

1.5. CONCEPTO DE POBOACIÓN E MOSTRA. TÉCNICAS DE 

MOSTRAXE. PARÁMETROS POBOACIONAIS E ESTATÍSTICOS 

MOSTRAIS. 

1.6. TEOREMA CENTRAL DO LÍMITE. DISTRIBUCIÓNS DE 

PROBABILIDADE DAS MEDIAS E DAS PROPORCIÓNS 

MOSTRAIS. 

1.7. INTERVALO DE CONFIANZA PARA A PROPORCIÓN E PARA 

A MEDIA DUNHA DISTRIBUCIÓN NORMAL DE DESVIACIÓN 

TÍPICA COÑECIDA. 

1.8. CONTRASTES DE HIPÓTESE PARA A PROPORCIÓN E 

PARA A MEDIA OU DIFERENZA DE MEDIAS DE DISTRIBUCIÓNS 

NORMAIS CON DESVIACIÓN TÍPICA COÑECIDA. 

3.6.2. TEMPORALIZACIÓN  

CONTIDOS 

DATAS 

APROXIMA

DAS 

SESIÓNS 

PROBAS 

(Avaliación 

sumativa) 

1ª AVALIACIÓN 

Sistemas de ecuacións lineares. Método de Gauss. 

Sistemas de ecuacións lineares. Sistemas triangulares. 

Sistemas equivalentes. Método de Gauss. Discusión e 

resolución de sistemas. Resolución de problemas 

mediante s.e.l.  

do 16/9/14 

ao 7/10/14 
13 9/10/14 

Álxebra de matrices. 

Tipos de matrices. Operacións con matrices. Propiedades. 

Forma matricial dun sistema de ecuacións. Obtención de 

matrices inversas polo método de Gauss. Resolución de 

ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 

do 10/10/14 

ao 4/11/14 
14 6/11/14 

Programación linear. do 7/11/14 11 27/11/14 
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Interpretación e resolución gráfica de inecuacións e 

sistemas de inecuacións lineares con dúas incógnitas. 

Resolución de problemas de programación linear 

bidimensional. 

ao 25/11/14 

Proba xeral de toda a Álxebra.   1/12/14 

2ª AVALIACIÓN 

Funcións Elementais. 

Relación entre gráfica e fórmula en funcións polinómicas, 

racionais, exponenciais, logarítmicas, valor absoluto e 

funcións definidas a anacos. 

do 2/12/13 

ao 19/12/13 
10 

30/01/2015 

Estudo de funcións. 

Estudo dunha función a partir da súa gráfica (dominio, 

percorrido, límites, asíntotas, continuidade e 

derivabilidade). 

Estudo analítico de funcións: Límites. Asíntotas de 

funcións racionais. Continuidade. Derivada dunha función 

nun punto. Función derivada. Regras de derivación. 

Derivabilidade. 

Composición de funcións. 

do 8/01/15 

ao 29/01/15 
13 

Aplicacións da derivada. 

Cálculo da TVM e TVI. Recta tanxente a unha curva nun 

punto. Resolución de problemas de optimización. Estudo 

das propiedades locais de funcións: crecemento, extremos 

relativos, concavidade, puntos de inflexión e asíntotas. 

Representación gráfica de funcións a partir das súas 

propiedades locais. 

do 2/02/15 

ao 24/02/15 
12 26/02/15 

Proba xeral de toda a Análise.   
2/03/15 

 

3ª AVALIACIÓN    

Cálculo de probabilidades. 

Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. 

Operacións con sucesos. Probabilidade. Lei de Laplace. 

Probabilidade condicionada. Independencia de sucesos. 

Probabilidade total. Teorema de Bayes. Diagramas de 

árbore e táboas de continxencia. Aproximación da 

Binomial pola Normal. 

do 3/03/15 

ao 26/03/15 
13 27/03/15 
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Mostraxe. 

Poboación e mostra. Técnicas de mostraxe. Parámetros 

dunha poboación. Estatísticos mostrais. 

do 7/04/15 

ao 14/04/15 
5 

14/05/15 
Inferencia estatística. 

Teorema central do límite. Distribución de X  e pr. Intervalo 

de confianza para µ e p con σ coñecida. Relación entre 

nivel de confianza, lonxitude do intervalo e tamaño da 

mostra. Contrastes bilaterais e unilaterais de hipótese para 

pr e para X  de distribucións normais con σ coñecida.  

do 16/04/15 

ao 12/05/15 
15 

Proba xeral de Probabilidade e Estatística.   18/05/15 

 

3.6.3. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN 

 

 Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como 

instrumento para representar e interpretar datos estruturados en forma 

de táboas ou grafos. 

 Traducir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 

resolvelos utilizando técnicas alxébricas: matrices, sistemas de 

ecuacións lineais e programación lineal bidimensional, interpretando 

criticamente o significado das solucións obtidas. 

 Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais 

susceptibles de ser descritos mediante unha función, a partir do estudo 

cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características. 

 Utilizar o cálculo de derivadas como ferramenta para obter conclusións 

do comportamento dunha función e resolver problemas de optimización 

tirados de situacións reais de carácter económico ou social. 

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples e compostos, 

dependentes ou independentes, utilizando as propiedades da 

probabilidade, técnicas de reconto directo, diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia. 

 Deseñar e desenvolver estudos estatísticos de fenómenos sociais que 

permitan estimar parámetros cunha confianza e exactitude prefixadas e 

inferir conclusións en canto ao comportamento da poboación estudada. 

 Analizar de forma crítica informes estatísticos recollidos dos medios de 

comunicación e outros ámbitos, detectando posibles erros e 

manipulacións tanto na presentación dos datos coma nas conclusións. 



PROGRAMACIÓN DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS   IES CHAPELA 

83 
 

 Recoñecer a presenza das matemáticas na vida diaria e aplicar os 

coñecementos adquiridos a situacións novas, deseñando, utilizando e 

contrastando distintas estratexias e ferramentas matemáticas para o seu 

estudo e tratamento. 

3.6.4. MÍNIMOS   ESIXIBLES 

I. ÁLXEBRA  

 Operar con matrices: transposición, suma, produto por escalares, 

produto (coñecer a non conmutatividade).  

 Identificar as matrices que teñen inversa. Cálculo de matrices inversas 

(as matrices involucradas nestes exercicios serán de dimensión máxima 

3´3).  

 Expresar en forma matricial un diagrama ou unha táboa.  

 Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo 

dúas ecuacións).  

 Escribir en forma matricial un sistema de ecuacións lineais.  

 Discutir e resolver sistemas de ecuacións cun máximo de tres incógnitas 

(non se considerará a discusión e resolución de sistemas dependentes 

dun parámetro).  

 Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e 

a economía que poidan resolverse mediante a formulación de sistemas 

de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, interpretando as 

solucións nos termos do enunciado.  

 Interpretación e resolución gráfica de inecuacións e sistemas de 

inecuacións lineais con dúas incógnitas.  

 Transcribir problemas de Programación Lineal bidimensional expresados 

na linguaxe usual, e ligados a situacións reais, á linguaxe alxébrica e 

xeométrica.  

 Resolver problemas de Programación Lineal bidimensional que poidan 

ser tratados por métodos gráficos e/ou analíticos, analizando e 

interpretando as posibles solucións.  

Resumindo:  

É importante que saiban utilizar matrices para organizar e codificar 

informacións; operar con matrices e interpretar os resultados obtidos. Expresar 

en linguaxe alxébrica problemas de ámbito cotiá (sobre todo de tipo económico 

e social) coa axuda dos instrumentos  alxébricos precisos (matrices, sistemas 

lineais, programación lineal no plano,…).  
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II. ANÁLISE  

 Recoméndase o repaso das seguintes funcións elementais que figuran 

no programa de primeiro curso: polinómicas, racionais (sinxelas), 

exponenciais, logarítmicas, valor absoluto e funcións definidas a anacos. 

 Dun xeito máis detallado, os obxectivos a acadar neste bloque son: 

 Asociar certas formas de gráficas coa correspondente fórmula (en 

particular comportamentos lineais, afíns, cuadráticos, exponenciais e 

logarítmicos). Sacar conclusións, a partires da representación gráfica, 

sobre o comportamento da magnitude representada.  

 Determinar, en funcións dadas pola súa gráfica, límites, dominio, 

percorrido, descontinuidades, asíntotas,…  

 Calcular límites das funcións antes citadas.  

 Resolver indeterminacións de funcións racionais e irracionais 

cuadráticas sinxelas.  

 Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretar o 

significado das mesmas.  

  Estudar a continuidade das funcións habituais.  

 Determinar nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión 

analítica, os puntos onde é ou non derivable dita función.  

 Derivación de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas. Regras 

de derivación: sumas, produtos e cocientes. Composición de funcións 

polinómicas, exponenciais e logarítmicas. Aplicacións:  

 Cálculo da taxa de variación instantánea, ritmo de crecemento, coste 

marxinal,…  

 Obtención da recta tanxente a unha curva nun punto.  

 Obtención de extremos absolutos e relativos, intervalos de crecemento e 

de decrecemento, puntos de inflexión, intervalos de concavidade e 

convexidade[*]dunha función.  

 Representar graficamente funcións polinómicas, racionais e funcións 

definidas a anacos, a partires das súas propiedades locais e globais.  

 Formular e resolver problemas de optimización extraídos de situacións 

reais relacionadas coas ciencias sociais e a economía.  
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Resumindo: 

Desenvolver os procedementos máis comúns para o cálculo de límites e 

derivadas, co emprego das ideas básicas e a terminoloxía que proporciona a 

Análise Matemática.  

Utilizar as técnicas matemáticas máis usuais para estudar as propiedades 

locais e globais das funcións extraídas de fenómenos aplicados ás Ciencias 

Sociais, especialmente no apartado de derivación, representacións gráficas, 

gráficas das funcións definidas a anacos, e en xeral, utilidade das funcións e as 

súas gráficas como relación entre magnitudes, estudando o comportamento de 

ditas magnitudes en problemas extraídos do ámbito económico e social.  

Resolver problemas de optimización extraídos de contextos socioeconómicos 

coa axuda do cálculo diferencial.  

III. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA  

 Recoméndase o repaso das distribucións binomial e normal. Ademais, 

os obxectivos principais a acadar neste bloque son: 

 Construír o espazo mostral correspondente a un experimento aleatorio. 

Facer operacións con sucesos (unión, intersección, diferenza, suceso 

contrario, leis de Morgan). Describir e interpretar sucesos.  

 Asignar probabilidades a través das frecuencias. Aplicar o método de 

Laplace.  

 Utilizar propiedades da probabilidade e da álxebra de sucesos na 

resolución de exercicios.  

 Utilizar métodos de conteo, diagramas e táboas de continxencia.  

 Calcular probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos 

compostos.  

 Distinguir adecuadamente sucesos dependentes e independentes.  

 Aplicar o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na 

resolución de exercicios.  

 Resolver problemas aplicando a aproximación da distribución binomial á 

normal.  

 Manexar o concepto de mostra e valorar a súa representatividade.  

 Resolver exercicios referentes ás distribucións mostrais para medias e 

proporcións.  
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 Calcular intervalos de confianza para proporcións e medias e resolver 

problemas onde se relacione a lonxitude do intervalo, nivel de confianza 

e tamaño mostral. 

  Formular un contraste bilateral de hipótese: hipótese nula e alternativa, 

nivel de significación, rexión crítica e, en todo caso, a aplicación 

concreta do test, aceptando ou non a hipótese formulada.  

 Coñecer o significado dos errores de tipo I e II.  

 Aplicar contraste bilateral de hipótese para a proporción e para a media 

ou diferenza de medias de distribucións normais con varianza coñecida 

para un nivel de significación determinado, empleando táboas 

estatísticas.  

  

Resumindo: 

Caracterizar os sucesos dun experimento estocástico, fixando as probabi-

lidades, tanto en situacións simples como compostas, dependentes ou in-

dependentes, usando técnicas simples de reconto, diagramas de árbore, 

táboas de continxencia,…, así como os resultados teóricos máis elementais 

que permitan chegar a obter ditas probabilidades (Os problemas de 

probabilidade que se propoñan poderanse resolver sen utilizar técnicas 

específicas de combinatoria).  

Realizar estudos estatísticos de fenómenos sociais que permitan estimar 

parámetros cunha fiabilidade e exactitude prefixadas, determinar o tipo de 

distribución, contrastar hipóteses e inferir conclusións acerca do 

comportamento da poboación estudada. 

3.7.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación  debe servir de base para identificar a evolución dos alumnos, para 

orientar sobre a traxectoria de avance e, ó mesmo tempo, para introducir as 

modificacións necesarias na planificación do proceso. 

A forma de avaliar a evolución do alumnado será a seguinte: 

 Ó  inicio do curso e dalgunhas unidades, de consideralo necesario, o 

profesorado realizará unha avaliación inicial dos coñecementos previos 

requiridos para o desenvolvemento da materia. A avaliación pode ser en 

forma de cuestionario ou simplemente na propia clase. O obxectivo será 

detectar carencias básicas que dificulten o seguimento da clase por 

parte do alumnado, co fin de poder axudalos. Así poderase modificar a 

planificación inicial de consideralo conveniente ou aportarase o material 

necesario para que o alumnado poida adquirir eses coñecementos 

previos. 
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 En xeral ó inicio de cada sesión de clase, resolveranse as dúbidas do 

alumnado en relación ós contidos traballados e tarefas propostas en 

clases anteriores. O profesorado tomará notas sobre a realización das 

tarefas e a actitude na clase (interese cara a materia,respecto cara o 

resto do alumnado e cara  o profesorado , atención en clase, 

participación…). 

 En 1º de bacharelato realizaranse un mínimo de 2 probas por avaliación. 

A derradeira proba pode ser de avaliación, e polo tanto poden entrar 

todos os contidos dados durante a mesma 

  En 2º de bacharelato realizaranse un mínimo de 2 probas por bloque e 

a derradeira proba será de bloque, entrando polo tanto todos os contidos 

do mesmo. 

Estas probas realizaranse individual e persoalmente,sen axuda de material 

complementario como apuntamentos,libros ou calquera outro que o 

profesorado non teña autorizado. A violación desta norma elemental suporá a 

cualificación do exame con nota de 0, sen opción á repetición do mesmo. O 

uso de dispositivos electrónicos non autorizados durante a realización dun 

exame como teléfonos móbiles ou calquera outro soporte ou dispositivo de 

transmisión de información suporá a retirada do dispositivo e a cualificación no 

exame de 0, sen opción á repetición do mesmo. 

 

 En cada avaliación, o profesorado proporá actividades de reforzo ou 

ampliación,dependendo do caso, obrigatorias ou voluntarias co fin de 

afianzar coñecementos . 

 O alumnado coñecerá con suficiente antelación as datas das probas 

escritas e de entrega de traballos.  

 

3.8.  PROCEDEMENTO PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS  PREVIOS 

NECESARIOS PARA     2º BAC 

 A Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o 

currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia  

establece no artigo 6  que : “Nas materias de contidos progresivos matemáticas 

I e II,será preciso a superación da de primeiro curso para poder ser avaliada a 

de segundo. “ 

Así pois, o alumnado de 2º bacharelato coas Matemáticas de 1º bacharelato 

suspensas, terá que aprobar previamente esta materia para poder ser avaliado 

en 2ºde bacharelato  .Ver avaliación de pendentes   
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3.9.  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os instrumentos de avaliación son as ferramentas das que se vale o profesor 

para recolle-la información. Deben reflectir, por un lado, o alcance do programa 

docente e a intención de que os alumnos resolvan problemas, razoen e se 

comuniquen. Por outro lado, ditos instrumentos deben capacitar ao profesor 

para entender a forma en que os alumnos perciben as ideas e os procesos 

matemáticos e a súa capacidade de funcionamento nun contexto matemático. 

Os instrumentos de avaliación que utilizaremos para obter moita e diversa 

información serán os seguintes: 

 Probas escritas ao longo de cada período de avaliación. Nelas se 

avaliaranse conceptos e procedementos. En cada avaliación 1º 

bacharelato /bloque en 2º de bacharelato deberán propoñerse, polo 

menos, dúas probas escritas. Cada profesor deberá explicar ó alumnado 

se ditas probas puntúan na mesma proporción, ou se o último exame é 

de toda a avaliación e polo tanto a media será ponderada.Na 

cualificación da proba terase en conta: 

o O deseño da estratexia de resolución dos problemas, toma de 

datos, resolución (procedementos matemáticos) e expresión clara 

dos resultados (coas unidades cando proceda) dos exercicios que 

se propoñan.   

o Razoamentos apropiados e lóxicos .Resultados correctos con 

erros graves no procedemento ou non razoados non se darán por 

válidos. E polo tanto, a cualificación será de cero. 

o Utilización correcta  da linguaxe matemática. 

o Explicación da solución.Pódese  acadar unha puntuación nula se 

só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. 

o Orde e claridade . 

o Correcta ortografía. Por cada falta cometida baixaranse como 

máximo 0.25 puntos na proba escrita correspondente. 

o A análise crítica dos resultados obtidos. 

 Probas sorpresa (probas moi breves ou test) para valorar o grao de 

seguimento diario e sen necesidade de previo aviso. A duración das 

mesmas será unha parte dunha sesión de clase.  

 Probas orais: sobre contidos previos ou que se estean a explicar para 

avaliar o grao de seguimento do alumnado. 

 Notas de clase:para valorar o traballo diario e a actitude na clase terase 

en conta : 

o A realización de tarefas tanto en clase como na casa (deberes). 
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o A asistencia e puntualidade. 

o O coidado do material de traballo. 

o A concentración no que se lle pide. 

o A atención e interese  por aprender.  

o A participación en clase. 

o O respecto e tolerancia.  

 Tarefas voluntarias :de reforzo, asimilación e ampliación de 

coñecementos, tanto no caderno como na aula virtual. 

 Traballos: individuais ou en grupo. Valorarase a adecuación do traballo 

ó esixido, a coordinación  e cooperación entre os membros do grupo…. 

3.10.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

3.10.1.  1º  BACHARELATO 

De acordo coa normativa vixente, en cada curso realizaranse tres avaliacións. 

A final de curso ou ordinaria será en xuño. En Setembro haberá unha 

avaliación extraordinaria para o alumnado suspenso en xuño. 

Para superar unha avaliación cómpre que a media ponderada  dos distintos  

apartados que se explican no cadro seguinte  sexa polo menos 5. Débese ter 

en conta, que en cada avaliación, hai que acadar a nota media mínima en 

cada un dos apartados para poder calcular posteriormente a media 

ponderada dos apartados. De non obter esta nota mínima nalgún dos tres 

apartados, a cualificación que obterá o/a alumno/a na avaliación 

correspondente será de insuficiente. 

NOTA DA AVALIACIÓN 

¿Que avalía? Peso(%) 

Nota mínima para 

poder facer media 

(puntuado sobre 10) 

Comportamento 

Actitude cara a materia 

Respecto  

 

10% 

 

5 

Probas sorpresa e traballos 

Traballo diario 
10% 5 

Probas escritas * 80% 3 
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Nota final 

Suma ponderada 

de cada 

apartado,se se 

acadou o mínimo 

en cada un  

 

 

* Cada profesor explicará ó seu alumnado o peso que ten cada proba . 

 

NOTA DE XUÑO 

Para superar a materia cómpre superar as tres avaliacións, ben de forma 

ordinaria, ou ben nas recuperacións propostas polo profesor. Para dar a 

cualificación final do/a alumno/a,  realizarase a media das tres avaliacións. 

Excepcionalmente, pódese superar a materia cunha avaliación suspensa con 

máis dun 3,5 se  a media das tres avaliacións é unha nota superior o igual a 5. 

 

 

RECUPERACIÓN DA 1ª e 2ª  AVALIACIÓN 

 

Tras finalizar a primeira e segunda avaliación realizarase un exame de 

recuperación de cada unha delas para aqueles alumnos que nese momento a 

teñan suspensa, da materia correspondente a dita avaliación. A esta 

recuperación poderanse presentar alumnos/as  que desexen obter unha 

cualificación superior á obtida na avaliación. Para a nota final, terase en conta a 

mellor das notas: a da avaliación ordinaria ou a da recuperación, segundo 

conveña.  

Débese ter en conta que á nota do exame de recuperación débeselle aplicar a 

mesma porcentaxe que nos exames ordinarios. E polo tanto, a nota final,será a 

media ponderada deste exame , do traballo e  da actitude correspondente a 

esa avaliación. 

 

RECUPERACIÓN DA 3ª  AVALIACIÓN   

 Os/as alumnos/as que teñan a 3ª avaliación suspensa,  presentaranse coa 

materia correspondente á 3ª avaliación a unha proba de recuperación que se 

realizará ao mesmo tempo que o exame final de xuño. 
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EXAME FINAL DE XUÑO. 

A dito exame final presentarase tamén aqueles que teñan algunha das 

anteriores avaliacións suspensas. É dicir da 1ª e 2ª avaliación terán dúas 

recuperacións, e só unha da terceira por lóxica falta de tempo. Aquel alumno  

que en dita data non teña aprobada algunha avaliación, poderá presentarse ao 

exame final, pero ten que saber que a nota representará a porcentaxe 

correspondente a exames, o resto da nota son as correspondentes 

porcentaxes de procedementos e de actitude . 

O exame final estará dividido en avaliacións ou bloques, e esixirase obter unha 

puntuación mínima en cada parte, segundo criterio do/a profesor/a, quen o  

fixará e dará a coñecer aos alumnos antes do exame. 

 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Os/as alumnos/as  que teñan que presentarse á Proba Extraordinaria,  farano 

con toda a materia.  

 

3.10.2. 2º  BACHARELATO 

De acordo coa normativa vixente, en cada curso realizaranse tres avaliacións. 

A final de curso ou ordinaria será en maio. En Setembro haberá unha 

avaliación extraordinaria para o alumnado suspenso en maio. 

 

Para superar unha avaliación cómpre que a media ponderada  dos distintos  

apartados que se explican no cadro seguinte  sexa polo menos 5. Débese ter 

en conta, que en cada avaliación, hai que acadar a nota media mínima en 

cada un dos apartados para poder calcular posteriormente a media 

ponderada dos apartados. De non obter esta nota mínima nalgún dos tres 

apartados, a cualificación que obterá o/a alumno/a na avaliación 

correspondente será de insuficiente. 

NOTA DE AVALIACIÓN 

¿Que avalía? Peso(%) 

Nota mínima para 

poder facer media 

(puntuado sobre 10) 

Comportamento 

Actitude cara a materia 

Respecto  

 

10% 

 

5 
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Probas sorpresa e traballos 

Traballo diario 
10% 5 

Probas escritas  80% 3 

Nota final 

Suma ponderada 

de cada 

apartado,se se 

acadou o mínimo 

en cada un  

 

 

* Cada profesor explicará ó seu alumnado o peso que ten cada proba . 

 

NOTA DE MAIO 

A materia en 2º de bacharelato está dividida en bloques, polo que para superar 

a materia cómpre ter aprobado todos os bloques, ben de forma ordinaria, ou 

ben nas recuperacións propostas polo profesor, independentemente da nota 

que levase na avaliación, no caso de non corresponder a data da avaliación co 

exame final de bloque. Para dar a cualificación final do/a alumno/a,  realizarase 

a media de todos os bloques. Excepcionalmente, pódese superar a materia cun 

bloque suspenso con máis dun 4 se  a media dos tres bloques é unha nota 

superior o igual a 5. 

 

 

RECUPERACIÓN DE CADA BLOQUE 

Tras o exame final de bloque realizarase un exame de recuperación de cada un 

dos bloques para aqueles alumnos que nese momento o teñan suspenso, da 

materia correspondente a dito bloque.A esta recuperación poderanse presentar 

alumnos/as  que desexen obter unha cualificación superior á obtida na 

avaliación dese bloque. Para a nota final, terase en conta a mellor das notas: a 

da avaliación ordinaria ou a da recuperación, segundo conveña.  

Débese ter en conta que á nota do exame de recuperación débeselle aplicar a 

mesma porcentaxe que nos exames ordinarios. E polo tanto, a nota final,será a 

media ponderada deste exame , do traballo e  da actitude correspondente a 

esa avaliación. 
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EXAME FINAL DE MAIO. 

A dito exame final presentarase aquelas persoas que teñan algún bloque 

suspenso. No caso de ter toda a materia suspensa, o exame final estará 

dividido en bloques, e esixirase obter unha puntuación mínima en cada parte, 

segundo criterio do/a profesor/a, quen o  fixará e dará a coñecer ós alumnos 

antes do exame. 

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Os/as alumnos/as  que teñan que presentarse á Proba Extraordinaria,  farano 

con toda a materia.  

 

3.11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Ao longo do curso proporanse actividades de reforzo ou ampliación, ben en 

forma de fotocopias proporcionados pola profesora, ben como recursos TIC a 

través da aula virtual, co fin de que o alumnado reforce ou amplíe aqueles 

contidos nos que ten dificultades ou interese.  

En cada avaliación, de ser posible, o profesorado proporá a realización de 

tarefas voluntarias, avaliables,co fin de reforzar contidos.  

Dada a imposibilidade de impartir clases de reforzo en horario non lectivo do 

alumnado, o profesorado estará a disposición do alumnado ademais de na 

clase, na maioría dos recreos e por correo electrónico e na aula virtual. 

  

3.12.  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DE MATERIAS PENDENTES 

 

De acordo coa lexislación vixente, estes alumnos e alumnas teñen a obriga de 

aprobar esta materia. O Departamento de Matemáticas vai levar a cabo un plan 

de traballo cos seguintes puntos: 

 A materia repartirase en dúas partes. Os contidos esixibles para a 

superación das matemáticas pendentes son os mesmos que os de 1º de 

bacharelato. 

 Durante o mes de outubro entregaráselle ó alumnado con pendentes 

unha planificación orientativa dos temas a estudar. 

 Entregarase a cada un dos alumnos uns modelos de exercicios coa fin 

de que poidan traballar eses contidos mínimos. Estes exercicios serán 

de carácter voluntario e poderán ser entregados ó profesorado de 

matemáticas deste curso (ou xefa de departamento,se non cursara a 

materia no curso actual) para a súa corrección. O/a profesor/a atenderá 
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todas as dúbidas que o/a alumno/a manifeste sobre os exercicios ou a 

materia pendente.  

 O alumnado será convocado a realizar dúas probas, unha de cada parte 

na que se repartiu a materia, como se fai referencia no punto1.  

 

   1ª PROBA  0 21  DE XANEIRO DE 2015 ÁS 17:30 

   2ª PROBA  0  22 DE ABRIL DE 2015       ÁS 17:30 

 

 O alumnado que teña un 5 como media dos dous exames parciais e 

ningunha nota inferior a 4 superará a materia pendente. 

 No caso contrario realizará unha proba global no mes de maio (en data 

fixada pola dirección do centro) e se é necesario outra proba 

extraordinaria no mes de setembro. 

 

4. METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía estará baseada nun aprendizaxe significativo dos alumnos, 

mediante o cal partirase do nivel de desenrolo do alumno, para construír, a 

partir de aí, outros aprendizaxes que favorezan e melloren dito nivel de 

desenrolo. 

Co fin de que o proceso de ensinanza-aprendizaxe sexa o mais personalizado 

posible, o profesor debe esforzarse en coñecer ao alumno, pois así pode 

intervir mellor na súa aprendizaxe. A partir de aí realizará unha selección de 

actividades acorde a os distintos niveis tanto de reforzo como de ampliación. 

A metodoloxía ha de ser activa e participativa evitando en todo momento as 

clases maxistrais. Para elo, o profesor proporá actividades que leven ao 

alumno a reflexionar, relacionar, facerse preguntas, etc. e para, finalmente, 

poder elaborar conclusións. 

Para que o alumno se comprometa no proceso de aprendizaxe ha de estar 

motivado. Niso interveñen unha grande cantidade de factores. Un deles é que 

as actividades propostas estean relacionadas coa realidade e, en particular, có 

contexto social do alumno. Asemade, propiciarase un ambiente de traballo 

grato e estimulante. 

É importante no só o traballo individual do alumnado se non tamén o traballo en 

grupo. En grupo, o alumno terá que esforzarse en transmitir aos seus 
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compañeiros as súas ideas, a  súa estratexia de resolución dun problema, así 

como ser receptivo às estratexias utilizadas polos demais, etc. 

Como aspecto fundamental metodolóxico, consideramos o uso da calculadora 

na aula e, na medida do posible, do ordenador para que  sirva de apoio e 

reforzo a os coñecementos adquiridos e o alumno recoñeza a importancia da 

tecnoloxía.  

A resolución de problemas é outro dos aspectos metodolóxicos a ter en conta, 

pois a reflexión que se leva a cabo durante as labores de resolución destes 

axuda, sen dúbida,á construción dos conceptos e a establecer relacións entre 

eles, polo que será unha actividade de presenza permanente na aula. 

5. PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS 

Os contidos transversais, malia que non son propios das matemáticas, 

aparecen en maior ou menor medida ó longo desta materia. 

A maioría dos temas transversais, poden tratarse en matemáticas, desde os 

enunciados dos problemas propostos nas distintas unidades didácticas. Así, 

ademais de aprender matemáticas resolvendo os problemas, indirectamente 

aprenden aspectos relacionados coa paz, o medio ambiente, o consumo, etc.  

Tamén podemos aproveitar a publicidade para calquera tema transversal que 

queiramos traballar. Especialmente nos temas de gráficas e táboas, é 

interesante analizar as mensaxes publicitarias que nos inundan, coa vantaxe, 

de que na publicidade cabe calquera tipo de temática social. Preténdese con 

iso que os alumnos esperten un espírito crítico e saiban analizar con rigor, as 

mensaxes publicitarias que reciben. 

A educación ambiental e a educación para a saúde: 

son sen dúbida dos temas fundamentais na vida de calquera cidadán. Mediante 

as matemáticas, podemos estudalos, analizando táboas e gráficos que teñen 

que ver cos estudos que se realizan sobre prevención de certas enfermidades, 

riscos que existen derivados do tabaco ou as drogas, porcentaxes de residuos 

tóxicos que xeran as fábricas, niveles de contaminación existentes na 

atmosfera, etc. Así pretendemos espertar no alumnado certa sensibilidade cara 

o coidado da natureza e o propio coidado da súa saúde. 

 

A educación para a igualdade de oportunidades entre sexos:  

 Pódese traballar en calquera actividade, dado que nas nosas clases temos 

tanto alumnos como alumnas, mediante a propia práctica e experiencia. 

Ademais, coas táboas e gráficos que mostran exactamente os niveles que hoxe 

en día seguen diferenciando ambos sexos. 
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As educación moral e cívica:  

Probablemente un dos temas transversais que máis presente está en todas as 

materias. En matemáticas, mediante o rigor que hai que manter para estudar 

esta materias, a constancia no traballo, o respecto e tolerancia que se practican 

cando traballan en grupos, ou a perseverancia pola busca de solucións a un 

problema. Ademais, a actitude do profesor, é un dos aspectos fundamentais de 

cara a que o noso alumnado adquiran as actitudes que nos gustaría que 

adquirisen. Sen dúbida, o profesor é un exemplo para eles, e a maioría das 

veces, os alumnos actúan en consecuencia do seu profesor. Por iso, debe de 

ser un modelo exemplar de conduta moral e cívica na aula. 

 

A educación para o consumo:  

Traballar con aspectos económicos (cuantitativos) presentes no  consumo de 

calquera tipo de bens ou servizos. Co manexo da relación de proporcionalidade 

que se dá en infinidade de situacións cotiás. Algúns servizos como os créditos, 

que malia que lonxe da súa experiencia ofrecen un exemplo claro da súa 

utilidade. 

 

6. ACCIÓNS DE CONTRIBUCCIÓN Ó PLAN DE 

CONVIVENCIA 

Unha boa convivencia no centro conséguese a través de todas e cada unha 

das actividades que o alumnado de todos os niveis e idades vive e observa en 

tódolos ámbitos da súa experiencia. Desde o departamento e dentro das nosas 

competencias tentaremos:  

 Realizar algún traballos en parellas ou pequenos grupos na aula 

fomentando un clima de colaboración, respecto e tolerancia entre todos 

os compañeiros . 

  Valorar o respecto polas distintas formas de resolver un problema.  

 Cumprir e facer cumprir as normas de convivencia do centro no ámbito 

da nosa competencia. 

 Fomentar un clima de traballo positivo e participativo, tanto nas 

actividades académicas como complementarias.  

 Controlar as faltas de asistencia os retrasos e as faltas de convivencia 

do alumnado informando ao titores segundo o procedemento 

establecido.  
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 Favorecer e fomentar a participación do alumnado en actividades 

complementarias, tales como día da Ciencia, concursos, olimpíadas e 

saídas didácticas . 

  

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Libros de texto   

Neste curso 2014-2015 continuamos  cos libros cos  chamados Pitágoras da 

editorial SM na ESO,agás en 4º,no que o departamento prestará uns antigos 

exemplares de Anaya,a modo de material de consulta . 

En bacharelato os libros da editorial Anaya son  os recomendados. 

 Caderno do alumno. 

 Calculadora do alumno. 

 Ordenador portátil. 

 Pizarra dixital e canón de vídeo no departamento 

 Calculadoras gráficas do departamento 

 Noticias da prensa 

 Vídeos de departamento:  

 Historia del número 1 

 Donald en el país de las matemáticas. 

 Fracciones y porcentajes 

 Vectores 

 La estadística por dentro 

 Triángulos y círculos. 

 A integración 

 A derivada 

 Investigaciones matemáticas. 

 ¿Un mundo feliz?. Copernico. 
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 Las leyes de Kepler 

 La conjetura de Poincaré y la forma del universo. Da USC 

 Da colección Cosmos:   -     Las costas del océano cósmico 

 Blues para un planeta roxo 

 Películas na biblioteca relacionadas coas matemáticas: 

 Una mente maravillosa. Director: Ron Howard 

 El indomable Will Hunting. De Gus Van Sant. 

 La habitación de Fermat. De Luis Piedraita 

 Agora, de Alejandro Amenábar 

 La verdad oculta, de Jonh Madden 

 Software do departamento: 

 DERIVE 

 Matemáticas con Pipo 

 El profesor multimedia – 1º ciclo ESO 

 ADI – 1º ciclo secundaria 

 Internet: 

 Calculadora WIRIS ( calculadora na rede, www.wiris.com) 

 Clic 

 Descartes 

 www.redemat.com (recursos de matemáticas en Internet) 

 www.agapema.com ( Asociación galega de profesores de matemáticas) 

 www.divulgamat.net 

 www.matematicalia.net 

 Webs de xeometría. Google earth. GPS 

 Webs de historia das matemáticas 

 Libros recomendados para os alumnos, a súa disposición na biblioteca 

do centro: 

http://www.wiris.com/
http://www.redemat.com/
http://www.agapema.com/
http://www.divulgamat.net/
http://www.matematicalia.net/
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o Libros de xogos, enxeño, problemas de lóxica, curiosidades, pasatempos    

matemáticos…: 

 

 ¿Odias las matemáticas?. Autora Alejandra Vallejo-Nagera. Ed. Martínez 

Roca. 

 Números, cultura y juegos. El mundo y las matemáticas.  De Fernando 

Corbalán. Ed. Videocinco. 

 Hai que roelo. Pasatiempos matemáticos. Ed. Sotelo Blanco. 

 Los matemáticos no son gente seria. De Claudi Alsina e Miguel de 

Guzmán. Ed Rubes. 

 101 proyectos matemáticos. Autores Brian bolt y David hobbs. Ed. 

Labor. 

 ¡ Cuanta geometría hay en tu vida!. Ed. SM.  

 Póngame un kilo de matemáticas. Ed. SM 

 Ernesto el aprendiz de matemago.  José Muñoz Santonja. Ed Nivola. 

 3L 4S3S1N4T0 D3L PR0F3S0R D3 M4T3M4T1C4S. De Jordi Sierra I 

Fabra. Anaya. 

 Concurso intercentros de matemáticas. ED. Nivela 

 El pais de las mates. 1 e 2. ED Nivola. 

 Cuentos del cero. De Luís Balbuena. Ed. Nivola 

 Matemagia. Autor Fernando Blasco. Temas de hoy. 

 Matecuentos-cuentamates. Ed. Nivola 

 Pares, impares e idiotas. Millas y Forges. 

 

o Novelas con matemáticas: 

 Los 10 magníficos. De Anna Cerasoli. Ed Maeva 

 El tío Petrus y la conjetura de Goldbach- Autor Apóstolos Doxiadis. Ed, B 

 El diablo de los números. De Hans Magnus Enzensberger. Ed. Siruela 

 El teorema del loro. Autor Denis Guedj. Ed Anagrama. 

 El hombre que calculaba. De Malva Tahan. 
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o Biografías, historia, fotografía…: 

 Fotografiando las matemáticas. Ed. Carroggio. 

 Las matemáticas a través de sus personajes. Diputación de La Coruña. 

 Historia de las matemáticas. Autor Juan Argüelles Rodríguez. Ed. Akal. 

o Colección “La matemática en sus personajes”. Ed. Nivola. Por exemplo: 

 Nº 1 – Arquímedes. Alrededor del círculo. 

 Nº 2 – Fermat. El mago de los números. 

 Nº 3 – Newton. El umbral de la ciencia moderna 

 Nº 6 – Euler. El maestro de los matemáticos 

 Nº 13 – Monge. Libertad, igualdad, fraternidad y geometría. 

 Nº 16 – Laplace. El matemático de los cielos. 

 Nº 27 – Platón y la escuela de Atenas 

 

 Historia de las matemáticas en comic. Ed. Proyecto Sur. 

 E, sobre todo,  libros de consulta, teóricos e de resolución de problemas, 

de todos os cursos ou temáticos, para secundaria e bacharelato. 

 

 

 Xogos didácticos, do departamento: 

 Tangran 

 Dominós: de áreas, de fraccións, de álxebra 

 Polydron-  pezas para facer construccións:  tetraedros, cubo, icosaedro, 

dodecaedro… 

 Corpos xeométricos – de madeira ou transparentes 

 Sopa de fórmulas 

 Teorema de Pitágoras. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

Posible participación dos alumnos na Olimpíada Matemática. Co fin de 

promover a ensinanza e a aprendizaxe das Matemáticas a través da resolución 

de problemas, anualmente convócase a  OLIMPÍADA MATEMÁTICA GALEGA 

para o alumnado que cursa 2º da ESO. É unha proba de participación 

individual. 

Posible participación dos alumnos na Olimpíada Matemática. Para os alumnos 

de 1º e  2º de bacharelato a USC convoca tódolos anos, polo mes de xaneiro, a 

fase galega da Olimpíada Matemática. Par esta proba non se requiren 

coñecementos especiais de matemáticas, senón capacidade de raciocinio e 

orixinalidade no pensamento. Para alumnos interesados. 

Posible participación dos alumnos no Rallye Matemático.   Segundo as bases 

dos certames anteriores poderán participar  grupos-clase completos ou como 

mínimo un 75%  do grupo  de alumnos de 3º ou 4º de E.S.O. dos centros 

públicos de toda Galicia. O Rallye Matemático consiste na celebración 

simultánea dunha mesma proba: uns dez problemas orixinais, que deberán 

resolver dunha forma conxunta todos os alumnos dunha mesma clase, nunca 

dun xeito individual.  

Visita á “Semana Matemática” de Caixanova en Vigo. Esta interesante 

exposición-obradoiro se ven celebrando dende hai anos polo mes de marzo, 

nela os alumnos poden participar en obradoiros de contido matemático e 

valorar a parte máis lúdica da actividade matemática. Solemos levar a alumnos 

de 1º e 2º da ESO. Tamén solen participar na Ligamats: concurso intercentos, 

resolvendo problemas xogos e tarefas relacionadas cos obradoiros. Participan 

en grupos de catro alumnos. Está organizada por Agapema, Caixanova e a 

escola Rosalía de Castro. 

A participación nestas actividades está supeditada sempre a dispor de alumnos 

interesados na intervención nas mesmas.  

O Departamento está disposto a ampliar e participar en calquera outra nova 

actividade que poida xurdir ó longo do curso, e sexa curiosa e interesante para 

o alumnado. 
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9. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A 

PROGRAMACIÓN 

 

Mediante as reunións de coordinación por  cursos e as reunións de 

departamento iremos avaliando o grao de cumprimento da programación e a 

adecuación da programación ó alumnado do presente curso. Isto permitiranos 

detectar os posibles problemas e modificar o que sexa necesario para intentar 

acadar mellores resultados. 

Ó final do curso farase a avaliación da programación a través da memoria do 

curso. Nela valorarase e analizarase que parte da programación se debe  

mellorar para o vindeiro curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En Chapela, a 30 de setembro de 2014 

      Xefa de Departamento 

      Josefa de la Concepción Blanco 
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