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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Segundo o modelo da programación do departamento de Matemáticas, indícase o estándares 
de aprendizaxe imprescindibles para cada materia dependente do departamento.

1º ESO

Estándares de aprendizaxe

• Coñece as características do sistema de numeración de base 10. 
• Le e escribe números. 
• Aproxima números de ata oito cifras a certa orde de unidades. 
• Fai cálculo mental e escrito con catro operacións. 
• Sabe usar a calculadora. 
• Resolve problemas dunha e dúas operacións. 
• Interpreta e le potencias. 
• Calcula mentalmente, ou por escrito, as potencias de números sinxelos: cadrados, cubos, 

potencias de base 10. 
• Utiliza a calculadora de catro operacións para obter potencias por medio de 

multiplicacións sucesivas. 
• Memoriza os cadrados do quince primeiros números naturais. 47 
• Interpreta e le raíces cadradas. 
• Aproxima ás unidades, mediante cálculo manual, o valor da raíz cadrada dun número 

menor que 1 000. 
• Obtén raíces cadradas coa calculadora.
• Comprende o significado dos conceptos de múltiplo e divisor e aplícaos. 
• Recoñece a diferenza entre número primo e composto. 
• Identifica os múltiplos de 2, 3 e 5.
• Manexa os conceptos de mínimo común múltiplo e máximo común divisor e aplícaos á 

resolución de problemas sinxelos.  
• Elabora e interpreta mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou 

codificar a información.
• Compara e ordena números enteiros. 
• Representa enteiros na recta numérica.
• Realiza operacións numéricas con números enteiros que impliquen o manexo de: 

xerarquía das operacións, supresión de parénteses, regra dos signos. 
• Le e escribe números decimais.
• Coñece e utiliza as equivalencias entre as distintas ordes de unidades.
• Ordena números decimais. 
• Aproxima un número decimal a unha determinada orde de unidades.
• Calcula por escrito con números decimais (o catro operacións). 
• Realiza sinxelas operacións e estimacións mentalmente. 
• Utiliza a calculadora para operar con números decimais. 
• Elabora e interpreta mensaxes con informacións cuantificadas mediante números 

decimais. 
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• Resolve problemas cotiáns nos que aparezan operacións con números decimais. 
• Representa fraccións sobre unha superficie. 
• Recoñece a fracción que corresponde a unha parte dun total determinado. 
• Pasa fraccións a forma decimal.
• Calcula a fracción dun número. 
• Xera fraccións equivalentes a unha dada. 
• Simplifica fraccións sinxelas. 
• Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá. 
• Reduce dúas ou tres fraccións sinxelas a común denominador. 
• Suma fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con situacións 

cotiás. 
• Resta fraccións con denominadores sinxelos, en casos relacionados con situacións cotiás. 
• Multiplica mentalmente unha fracción por dúas, tres... 
• Multiplica dúas fraccións. 
• Divide mentalmente unha fracción por dúas, por tres... 
• Divide dúas fraccións. 
• Aplica todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá. 
• Recoñece as relacións de proporcionalidade, diferenciando as de proporcionalidade 

directa das de proporcionalidade inversa. 
• Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes 

directamente proporcionais. 
• Resolve problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de 

redución á unidade. 
• Calcula porcentaxes directas. 
• Calcula mentalmente porcentaxes como 50%, 25%, 75%… 
• Resolve problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a 

porcentaxe que se vai a incrementar (ou descontar) e sumando (restando), despois, o 
resultado obtido á cantidade inicial. 

2º ESO

Estándares de aprendizaxe

• Recoñece, ordena e representa na recta numérica os números naturais.
• Coñece algúns sistemas de numeración apreciando as vantaxes do sistema decimal. 
• Utiliza as equivalencias entre as distintas unidades do sistema sexaxesimal. 
• Recoñece un número como múltiplo ou divisor doutro e a aplicación dos criterios de 

divisibilidade. 
• Recoñece os números primos menores que 100.
• Calcula mental, ou por procedementos de elaboración persoal, o máximo común divisor e 

o mínimo común múltiplo de números sinxelos. 
• Resolve problemas aritméticos de varias operacións. 
• Resolve problemas de divisibilidade. 
• Elabora e interpreta mensaxes nos que aparecen os números enteiros cuantificando 
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información.
• Representa e ordena números enteiros. Interpreta a recta numérica enteira. 
• Realiza operacións, con soltura, de números positivos e negativos en expresións sinxelas 

con operacións combinadas. Regra dos signos. Supresión de paréntese. Xerarquía das 
operacións. 

• Resolve problemas aritméticos con números enteiros. 
• Le e escrebe números decimais (até as millonésimas). 
• Representa números con dúas cifras decimais na recta. 
• Aproxima un número ás décimas e ás centésimas. 
• Opera: suma, resta, multiplica e divide números decimais. 
• Recoñece fraccións equivalentes.
• Simplifica fraccións con números pequenos. 
• Reduce fraccións sinxelas a común denominador. 
• Pasa, a forma fraccionaria, calquera decimal exacto. 
• Asocia certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4, 1/5, …) co seu correspondente número 

decimal e viceversa. 
• Suma e resta fraccións. 
• Multiplica e divide fraccións.
• Calcula a fracción dunha cantidade.
• Resolve problemas sinxelos con números fraccionarios. 
• Calcula potencias de base 10 con expoñente enteiro. 
• Interpreta cantidades escritas en notación científica. 
• Recoñece se existe relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes.
• Recoñece se a proporcionalidade é directa ou inversa. 
• Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 
• Completa mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa 

e inversamente proporcionais. 
• Resolve problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións de 

experiencia cotiá. Aplica do método de redución á unidade e da regra de tres. 
• Calcula porcentaxes directas. 
• Resolve de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemas directos).
• Calcula o interese que produce un capital nun número enteiro de anos, para un rédito 

dado. 
• Interpreta e utiliza expresións alxébricas que achegan información sobre propiedades, 

relacións, xeneralizacións, etc. 
• Traduce a linguaxe alxébrica enunciados moi sinxelos. 
• Coñece a nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 
• Opera con monomios. 
• Coñece a nomenclatura e os elementos relativos aos polinomios.  
• Suma e resta polinomios. 
• Multiplica un polinomio por un número. 
• Recoñece unha ecuación e os seus elementos. 
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• Pescuda se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación. 
• Concepto de ecuacións equivalentes. 
• Utiliza procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha

ecuación.
• Resolve ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses. 
• Resolve de ecuacións do tipo ax2=c .
• Comprende o proceso seguido para resolver certos problemas tipo moi sinxelos e resolve 

outros similares. 

3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS

Estándares de aprendizaxe

• Manexo destro das fraccións: operatoria e uso. 
• Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais.
• Expresión dun decimal exacto como fracción.
• Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións 

con fraccións. 
• Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma sensata (con 

oportunidade e eficacia).
• Cálculo de potencias de expoñente enteiro. 
• Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 
• Cálculo de raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima. 
• Simplificación de radicais sinxelos. 
• Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números en

notación científica con calculadora 
• Aproximación dun número a unha orde determinada. Redondeo. Cifras significativas. 
• Resolución de problemas. 
• Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral. 
• Identificación de progresións aritméticas e xeométricas.
• Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro 

termo e a diferenza. 
• Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece o primeiro 

termo e a razón.
• Cálculo da suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica. 
• Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades.
• Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade. 
• Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios 

semellantes.
• Suma e multiplicación de monomios. - Identificación de polinomio e os seus elementos. 
• Cálculo do valor numérico dun polinomio. 
• Suma e multiplicación de polinomios. 
• Extracción de factor común. 
• Desenvolvemento de identidades notables 
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• Cociente de polinomios. Regra de Ruffini. 
• Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 
• Busca da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos. 
• Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
• Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa 

resolución. 
• Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 
• Resolución de ecuacións sinxelas de grao maior que dous. 
• Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións. 

3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

Estándares de aprendizaxe

• Resolve operacións combinadas con números naturais, enteiros e decimais 
• Calcula o mínimo común múltiplo e o máximo común divisor de varios números e o sabe 

aplicar a problemas. 
• Resolve problemas aritméticos con números decimais. 
• Manexo destro das fraccións: operatoria e uso. 
• Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións 

con fraccións. 
• Cálculo de potencias de expoñente enteiro. 
• Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 
• Cálculo de raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima. 
• Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números en

notación científica con calculadora 
• Completa táboas de valores directamente proporcionais ou inversamente proporcionais. 
• Resolución de problemas de proporcionalidade 
• Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación. 
• Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral. 
• Identificación de progresións aritméticas e xeométricas. 
• Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro 

termo e a diferenza. 
• Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece o primeiro 

termo e a razón.
• Cálculo da suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica.
• Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades. 
• Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade.
• Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios 

semellantes. 
• Suma e multiplicación de monomios.
• Identificación de polinomio e os seus elementos. 
• Cálculo do valor numérico dun polinomio. 
• Suma e multiplicación de polinomios.
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• Extracción de factor común. 
• Desenvolvemento de identidades notables 
• Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 
• Busca da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos. 
• Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
• Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa 

resolución. 
• Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 
• Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións. 

4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS

Estándares de aprendizaxe

• Recoñecemento de números racionais e irracionais 
• Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
• Manexo destro de intervalos e semirrectas. 
• Interpretación de radicais. Cálculo mental. 
• Utilización da forma exponencial dos radicais. 
• Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 
• Coñecemento das propiedades dos radicais. 
• Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 
• Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e 

redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas 
utilizadas. 

• Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora 
para operalos. 

• Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou con 
axuda da calculadora. 

• Dominio da nomenclatura básica da álxebra.
• Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar ás 

mesmas.
• Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 
• Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para 

achar o valor dun polinomio cando x vale a. 
• Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades 

notables e a resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que 
non as hai.

• Recoñecemento de polinomios irreducibles, así como da relación de divisibilidade entre 
dous polinomios. 

• Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 
• Tradución dun enunciado á linguaxe alxébrica. 
• Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión. -Ecuacións bicadradas, coa 

incógnita no denominador, con radicais… 
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• Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. 
• Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos 
• Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita. 
• Sistemas de inecuacións cunha incógnita.
• Aplicación a problemas con enunciados. 
• Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias de devandita 

semellanza.
• Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras. 
• Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa 

escala.
• Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio.
• Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes.
• Aplicación dos teoremas do cateto e da altura. 
• Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os 

segmentos sobre un triángulo rectángulo) e sobre o cadrante goniométrico. 
• Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida 

outra delas. 
• Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°. 
• Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun 

ángulo, e viceversa. 
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Vectores. Operacións. 
• Punto medio dun segmento. 
• Simétrico dun punto respecto doutro. 
• Comprobación de que tres puntos están aliñados. 
• Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións.
• Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 
• Rectas paralelas aos eixos coordenados. 
• Distancia entre dous puntos. 

 

4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

Estándares de aprendizaxe

• Operar con soltura cos números enteiros en operacións combinadas. 
• Coñecer e aplicar a xerarquía das operacións e o uso dos parénteses.
• Representación dos números enteiros e racionais na recta real. 
• Manexo das operacións con fraccións. 
• Coñecemento das propiedades das potencias de expoñente enteiro. 
• Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro. 
• Resolver problemas de números enteiros e fraccionarios. 
• Recoñecemento de números racionais e irracionais 
• Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real. 
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• Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e 
redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas 
utilizadas. 

• Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora 
para operalos. 

• Recoñecemento de números racionais e irracionais 
• Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.
• Manexo destro de intervalos e semirrectas. 
• Interpretación de radicais. Cálculo mental. 
• Utilización da forma exponencial dos radicais. 
• Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 
• Coñecemento das propiedades dos radicais. 
• Resolución de problemas nos que interveñen magnitudes directa e inversamente 

proporcionais.
• Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación. 
• Dominio da nomenclatura básica da álxebra. 
• Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar ás 

mesmas. 
• Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 
• Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para 

achar o valor dun polinomio cando x vale a. 
• Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades 

notables e a resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que 
non as hai.

• Tradución dun enunciado á linguaxe alxébrica. 
• Ecuacións de primeiro e segundo grao: tipos, resolución e discusión. 
• Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. 
• Aplicación a problemas con enunciados. 
• Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
• Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 
• Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.
• Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 
• Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha 

expresión analítica sinxela.
• Recoñecemento da continuidade dunha función. 
• Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.
• Estudo da tendencia e periodicidade dunha función. 

1º BAC MATEMÁTICAS I

Estándares de aprendizaxe

• Domina a expresión decimal dun número ou unha cantidade e calcula ou acouta os erros 
absoluto e relativo nunha aproximación. 
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• Realiza operacións con cantidades dadas en notación científica e controla os erros 
cometidos (sen calculadora). 

• Usa a calculadora para anotar e operar con cantidades dadas en notación científica, e 
controla os erros cometidos. 

• Clasifica números de distintos tipos. 
• Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica. 
• Utiliza a calculadora para o cálculo numérico con potencias e raíces. 
• Interpreta e simplifica radicais. 
• Opera con radicais. 
• Racionaliza denominadores. 
• Manexa con soltura expresións irracionais que xurdan na resolución de problemas. 
• Calcula logaritmos a partir da definición e das propiedades das potencias 
• Obtén termos xerais de progresións. 
• Calcula o valor da suma de termos de progresións 
• Descobre o límite dunha sucesión ou xustifica que carece del. 
• Realiza sumas, restas , multiplicacións e división de polinomios, podendo utilizar a regra 

de Ruffini se é oportuno. 
• Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 
• Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras. 
• Simplifica fraccións alxébricas. 
• Opera con fraccións alxébricas. 
• Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 
• Resolve ecuacións con radicais e ecuacións coa incógnita no denominador. 
• Emprega a factorización como recurso para resolver ecuacións. 
• Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 
• Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais e non lineais 
• Resolve sistemas de tres ecuacións lineais polo método de Gauss. 
• Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 
• Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha e 

dúas incógnitas. 
• Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. 
• Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo rectángulo, coñecendo 

os lados deste. 
• Coñece as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos ángulos máis 

significativos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°). 
• Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo agudo a partir doutra, aplicando as relacións

fundamentais. 
• Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo calquera coñecendo outra e un dato 

adicional. 
• Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera debuxándoo na circunferencia 

goniométrica e relacionándoo con algún do primeiro cuadrante. 
• Resolve triángulos rectángulos. 
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• Resolve triángulos oblicuángulos mediante a estratexia da altura. 
• Resolve triángulos oblicuángulos mediante os teoremas do seno e do coseno 
• Utiliza as fórmulas trigonométricas para obter as razóns trigonométricas dalgúns ángulos 

a partir doutros. 
• Simplifica expresións trigonométricas. 
• Resolve ecuacións trigonométricas 
• Transforma en radiáns un ángulo dado en graos, e viceversa 
• Representa as función seno, coseno e tanxente. 
• Realiza operacións combinadas de números complexos postos en forma binómica e 

representa graficamente a solución 
• Pasa un número complexo de forma binómica a polar, ou viceversa 
• Calcula raíces de números complexos e interprétaas graficamente. 
• Resolve ecuacións no campo dos números complexos 
• Coñece os vectores e as súas operacións . 
• Expresa un vector como combinación lineal doutros dous, graficamente e mediante as 

súas coordenadas 
• Coñece o significado do produto escalar de dous vectores e a súa expresión analítica 

nunha base ortonormal. 
• Calcula módulos e ángulos de vectores dadas as súas coordenadas nunha base 

ortonormal. 

1º BAC MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I

Estándares de aprendizaxe

• Domina a expresión decimal dun número ou unha cantidade e calcula ou acouta os erros 
absoluto e relativo nunha aproximación. 

• Realiza operacións con cantidades dadas en notación científica e controla os erros 
cometidos (sen calculadora). 

• Usa a calculadora para anotar e operar con cantidades dadas en notación científica, e 
controla os erros cometidos. 

• Clasifica números de distintos tipos. 
• Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica. 
• Utiliza a calculadora para o cálculo numérico con potencias e raíces. 
• Interpreta e simplifica radicais. 
• Opera con radicais. 
• Racionaliza denominadores. 
• Manexa con soltura expresións irracionais que xurdan na resolución de problemas. 
• Calcula logaritmos a partir da definición e das propiedades das potencias 
• Resolve problemas nos que haxa que encadear variacións porcentuais sucesivas. 
• Obtén a cantidade inicial, a final ou o índice de variación a partires dos outros dous datos. 
• Calcula a TAE en casos sinxelos. 
• Resolve problemas básicos de aritmética mercantil 
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• Realiza sumas, restas , multiplicacións e división de polinomios, podendo utilizar a regra 
de Ruffini se é oportuno. 

• Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 
• Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras. 
• Simplifica fraccións alxébricas. 
• Opera con fraccións alxébricas. 
• Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 
• Resolve ecuacións con radicais e ecuacións coa incógnita no denominador. 
• Emprega a factorización como recurso para resolver ecuacións. 
• Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 
• Resolve sistemas de duas ecuacións lineais e non lineais 
• Resolve sistemas de tres ecuacións lineais polo método de Gauss. 
• Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 
• Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha e 

dúas incógnitas. 
• Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. 

2º BAC MATEMÁTICAS II

Estándares de aprendizaxe

• Calcula límites de todo tipo. 
• Recoñece se unha función é continua nun punto ou o tipo de descontinuidade que 

presenta nel. 
• Determina o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que unha función definida 

“a anacos” sexa continua. 
• Aplica a regra de L'Hôpital. 
• Enuncia o teorema de Bolzano e aplícao á separación de raíces dunha función 
• Acha a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 
• Estuda a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas 

laterais 
• Acha as derivadas de funcións non triviais. 
• Obtén a ecuación da recta tanxente dunha función nun dos seus puntos. 
• Estuda crecemento , decrecemento, extremos relativos, convexidade, concavidade e 

puntos de inflexión. 
• Aplica o teorema de Rolle ou o do valor medio. 
• Representa funcións polinómicas. 
• Representa funcións racionais. 
• Representa funcións nas que interveña o valor absoluto 
• Acha a primitiva dunha función elemental ou dunha función que, mediante simplificacións

adecuadas, se transforma en elemental . 
• Acha a primitiva dunha función utilizando o método de substitución. 
• Acha a primitiva dunha función mediante a integración por partes‖. 
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• Acha a primitiva dunha función racional. 
• Acha a integral dunha función, recoñecendo o recinto definido entre y f (x), x a, xb, e 

calculando a área do mesmo. 
• Calcula a área entre dúas curvas. 
• Acha o volume do corpo que se obtén ao xirar un arco de curva arredor do eixe X. 
• Expresa un enunciado mediante unha relación matricial. 
• Realiza operacións combinadas con matrices e as utiliza para resolver ecuacións 

matriciais.
• Interpreta a solución dunha ecuación matricial. 
• Calcula o valor numérico dun determinante 3 3 con algunha letra. Calcula determinantes 

de orde superior. 
• Obtén o desenvolvemento dun determinante no que interveñen letras, facendo uso 

razoado das propiedades dos determinantes. 
• Acha o rango dunha matriz numérica mediante determinantes. 
• Discute o valor do rango dunha matriz na que intervén un parámetro 
• Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e calcúlaa no seu caso. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss 
• Interpreta xeometricamente sistemas lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas 
• Aplica o teorema de Rouché 
• Aplica a regra de Cramer 
• Discute e resolve un sistema de ecuacións dependente dun parámetro 
• Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e 

interpreta a solución 
• Realiza operacións elementais (suma e produto por un número) con vectores, dados 

mediante as súas coordenadas, 
• Domina o produto escalar de dous vectores, e aplícao á resolución de problemas 

xeométricos. 
• Domina o produto vectorial de dous vectores e aplícao á resolución de problemas 

xeométricos. 
• Domina o produto mixto de tres vectores e aplícao á resolución de problemas 

xeométricos . 
• Utiliza os vectores para resolver algúns problemas xeométricos: puntos de división dun 

segmento en partes iguais, comprobación de puntos aliñados, simétrico dun punto 
respecto a outro... 

• Resolve problemas afíns entre rectas. 
• Resolve problemas afíns entre planos. 
• Resolve problemas afíns entre rectas e planos. 
• Obtén os ángulos entre rectas e planos. 
• Obtén unha recta ou un plano coñecendo, como un dos datos, o ángulo que forma con 

outra recta ou plano. 
• Acha a distancia entre dous puntos , entre punto e plano e entre punto e recta 
• Acha a distancia entre dúas rectas que se cruzan. 
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• Acha a área dun paralelogramo ou dun triángulo e o volume dun paralelepípedo ou dun 
tetraedro. 

• Acha o simétrico dun punto respecto dunha recta ou dun plano. 
• Resolve problemas xeométricos nos que interveñan perpendicularidades, distancias, 

ángulos, incidencia, paralelismo... 

2º BAC MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

Estándares de aprendizaxe

• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss 
• Interpreta xeometricamente sistemas lineais de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas 
• Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e 

interpreta a solución 
• Expresa un enunciado mediante unha relación matricial. 
• Realiza operacións combinadas con matrices e as utiliza para resolver ecuacións 

matriciais.
• Interpreta a solución dunha ecuación matricial. 
• Calcula determinantes de orde 2  2 e 3  3.  
• Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e a calcula no seu caso. 
• Expresa matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, o resolve obtendo a 

inversa da matriz dos coeficientes. 
• Aplica o teorema de Rouché para dilucidar cómo é un sistema de ecuacións lineais con 

coeficientes numéricos 
• Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións lineais con solución única. 
• A partir dun sistema de inecuacións, constrúe o recinto de solucións e as interpreta como 

tales. 
• Resolve un problema de programación linear con dúas incógnitas descrito de forma 

meramente alxébrica. 
• Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado sinxelo 
• Calcula límites de todo tipo. 
• Recoñece se unha función é continua nun punto ou o tipo de descontinuidade que 

presenta nel. 
• Determina o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que unha función definida 

“a anacos” sexa continua. 
• Acha a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 
• Estuda a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas 

laterais 
• Acha as derivadas de funcións non triviais. 
• Obtén a ecuación da recta tanxente dunha función nun dos seus puntos. 
• Estuda crecemento , decrecemento, extremos relativos, convexidade, concavidade e 

puntos de inflexión. 
• Representa funcións polinómicas. 
• Representa funcións racionais. 
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• Acha a primitiva dunha función elemental . 
• Acha a primitiva dunha función utilizando o método de substitución , en casos sinxelos. 
• Acha a integral dunha función, recoñecendo o recinto definido entre y f (x), x a, xb, e 

calculando a área do mesmo. 
• Calcula a área entre dúas curvas. 

2º BAC ESTATÍSTICA

Estándares de aprendizaxe

• Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva). 
• Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos. 
• Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.
• Medidas de posición para datos illados.
• Elaboración de gráficos estatísticos. 
• Coñecer as técnicas de reconto e combinatoria. 
• Expresa mediante operacións con sucesos un enunciado. 
• Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das 

probabilidades doutros. 
• Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e independencia de sucesos. 
• Calcula probabilidades de sucesos utilizando técnicas elementais como o reconto directo, 

os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou as técnicas combinatorias. 
• Constrúe a táboa dunha distribución de probabilidade de variable discreta e calcula os 

seus parámetros  e .  
• Recoñece e calcula probabilidades nunha distribución binomial e acha os seus 

parámetros. 
• Interpreta a función de probabilidade (ou función de densidade) dunha distribución de 

variable continua e calcula ou estima probabilidades a partir dela. 
• Manexa con destreza a táboa da N(0, 1) e utilízaa para calcular probabilidades. 
• Tipifica unha variable N ( , ) e calcula probabilidades.   

2º BAC METÓDOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS

Estándares de aprendizaxe

• Expresa mediante operacións con sucesos un enunciado. 
• Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das 

probabilidades doutros. 
• Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e independencia de sucesos. 
• Calcula probabilidades de sucesos utilizando técnicas elementais como o reconto directo, 

os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou as técnicas combinatorias. 
• Distingue entre poboación e mostra e comprende á necesidade do uso destas últimas. 
• Comprende o proceso a realizar nos distintos tipos de mostraxes. 
• Estima parámetros poboacionais partindo de mostras estimativas da poboación. 
• Calcula probabilidades relativas á distribución da media mostral. 
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• Constrúe e interpreta un intervalo de confianza para a media coñecendo a media mostral, 
o tamaño da mostra e o nivel de confianza. 

• Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais 
elementos do intervalo. 

• Calcula probabilidades relativas á distribución das proporcións mostrais 
• Constrúe e interpreta un intervalo de confianza para a proporción coñecendo unha 

proporción mostral, o tamaño da mostra e o nivel de confianza. 
• Plantexa, resolve e interpreta un contraste de hipótese para media e para proporción 

tendo en conta os erros tipo I e II. 
• Entende o significado dunha inecuación lineal con dúas incógnitas, resólvea e interpreta o 

conxunto de solucións. 
• Selecciona o conxunto de restricións que aparecen nun problema de programación lineal, 

formúlaas axeitadamente en termos alxébricos e resolve graficamente o sistema de 
inecuacións con dúas incógnitas que se xera. 

• Identifica e expresa alxebricamente a función obxectivo e comprende o significado de 
buscar os valores que fan máxima ou mínima esta función. 

• Discute a existencia de solucións ao problema de programación lineal e atópaas 
graficamente, por desprazamento da recta obxectivo e analiticamente, calculando o valor 
numérico sobre vértices. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Traballo do alumno consistente na realización de exercicios de repaso ou 
ampliación propostos polo docente 

Instrumentos:
Valoración da realización por escrito dos exercicios propostos, así como da 
entrega no prazo e forma prevista.

Cualificación final

A nota final da convocatoria ordinaria na materia de Matemáticas será a nota
media das dúas primeiras avaliacións. Esta nota poderá ser aumentada ata en
dous puntos dependendo do grao de  realización das  actividades propostas
ao longo deste  terceiro trimestre.  Unha vez obtida a  nota  final,  ésta será
truncada ao enteiro.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Realizarase unha proba extraordinaria sobre os contidos traballados nas 
dúas primeiras avaliacións nas datas marcadas pola dirección do centro.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Os indicados na programación do departamento

Criterios de cualificación:

Os indicados na programación do departamento modifícanse do seguinte 
xeito:
Tendo en conta a nota do primeiro parcial, as actividades entregadas, e a
nota  e  actitude  mostrada polo alumno no curso  actual,  o  departamento
poderá considerar superada a materia pendente cunha nota de 5. En caso
contrario,  o  día  11 de maio (data prevista inicialmente para o exame de
pendentes) os alumnos realizarán a proba correspondente á segunda parte a
través da Aula virtual. Se o alumno non acada unha nota media de 5 entre os
dous parciais, terá un exame final en data a concretar antes da finalización
do curso.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

As  actividades  entregadas,  e  a  nota,  interese  e  actitude  mostrada  polo
alumno no curso actual. 
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Proba escrita da segunda parte o día 11 de maio, e, de ser necesario, proba
escrita final en data por concretar.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Debido ás características da materia as actividades plantexadas son, na súa 
maioría resolución de exercicios de forma individual. En cada unha das 
materias do departamento hai actividades de repaso e reforzo para o 
alumnado con algunha avaliación suspensa e actividades de apliación para os
demais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A día de hoxe, segundo información proporcionada polo director do centro, 
non temos ningún alumno sen conectividade nin sen medios informáticos 
para realizar as tarefas.
No departamento de Matemáticas estamos a usar fundamentalmente a Aula 
virtual do centro e, puntualmente,  Google Classroom e Google Drive como 
plataformas de formación online. A través destas plataformas o alumnado 
recibe a información, explicacións e tarefas a realizar. Mantemos contacto 
con eles mediante o correo electrónico, Skype , Webex ou Telegram.
Ademáis a profesora de Pedagoxía Terapeutíca ofreceuse aos alumnos cos 
estivo traballando durante as dúas primeiras avaliacións a continuar co 
reforzo. Tamén coordina o ámbito científico do Plan de Recuperación do 
vínculo escolar.

Materiais e recursos

Plataformas de formación online: Aula virtual, Google Classroom...
Programas de chat ou videoconferencias: Skype, Webex...
Correo electrónico, Google Drive...
Apps: Telegram
Libro, libreta,....
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Os membros do departamento de Matemáticas darán publicidade a este 
documento e informarán ao alumnado e ás familias do mesmo xeito que se 
ven comunicado con eles, a través da Aula virtual e/ou correo electrónico. 
Ademáis, facilitarase unha copia á dirección do centro para que estea a 
disposición do alumnado e familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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