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COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO 

 

 Os membros do Departamento de Matemáticas do IES David Buján no curso 2020-2021 

e as materias e grupos que imparten, son os seguintes: 

 María José Martínez Debén (18 horas) 
2 grupos de Matemáticas I 
2 grupos de Matemáticas II 
1 grupo de Métodos Estatísticos e Numéricos  
 

 César Docanto Vázquez, Xefe de Departamento (17 horas) 
1 grupo de Matemáticas de 2º ESO Bilingüe 
1 grupo de Matemáticas Académicas de 4º ESO 
2 grupos de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

 

 María José López Lugilde, Xefa de Estudos (5 horas) 
1 grupo de Matemáticas de 1º ESO Bilingüe 

 

 José Antonio Barbeito Martínez, titor 1º BAC C(18 horas) 
2 grupos de Matemáticas Académicas de 3º ESO 
2 grupos de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 
2 grupos de reforzo/afondamento de Matemáticas en 2º BAC 

 

 María José García Rodríguez, titora 4º ESO B (19 horas) 
2 grupos de Matemáticas de 2º ESO  
2 grupos de Matemáticas Académicas de 4º ESO 

 

 María Isabel Parada Pereira , titora 1º ESO B (19 horas) 
2 grupos de Matemáticas de 1º ESO 
1 grupo de Matemáticas Académicas de 3º ESO  
1 grupo de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO  
 

Ademais forman parte do departamento de Matemáticas impartindo materias afíns, 
os compañeiros do departamento de Tecnoloxía: 

 José Luis Naveira Bellón (5 horas) 
1 grupo de Matemáticas de 2º ESO 

 Raquel Sierra Figueroa (4 horas) 
1 grupo de Matemáticas Aplicadas de 3º ESO  
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ASPECTOS XERAIS QUE COMPLEMENTAN A PRESENTE PROGRAMACIÓN 
 

Debido á situación vivida no curso 2019-20 e seguindo as instrucións do 30 de xullo de 

2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, así como 

as directrices acordadas na CCP cómpre salientar os seguintes aspectos que máis adiante se 

desenvolveran para cada nivel.  

Unha vez realizada a indicada avaliación inicial na primeira semana de curso e detectadas as 

aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 establecemos as seguintes 

consideracións xerais: 

1. Buscar, na medida do posible, que o profesorado continúe co alumnado ao que 

impartiu a materia no curso 2019/2020 

2. Debido ao carácter cíclico do currículo na ESO, especialmente nos tres primeiros 
cursos, non establecer un plan de recuperación específico ao comezo de curso senón 
que este implementarase no momento correspondente do curso que indica a 
temporalización, xa que non ten sentido, debido á citada natureza do currículo, 
afianzar determinados bloques sen facer unha revisión previa doutros estreitamente 
relacionados. 
 

1º ESO 
 
Como xa se ven facendo tradicionalmente por tratarse dunha etapa nova, o desenvolvemento 
da programación neste curso levarase a cabo, despois dunha avaliación final, de xeito 
progresivo segundo indica a temporalización facendo incidencia naqueles bloques nos que o 
alumnado manifeste unha maior dificultade, xa ben pola súa propia dificultade, xa ben porque 
se traten de aprendizaxes non adquiridas na etapa anterior. 
 

2º ESO 
 
Neste curso teranse en conta as seguintes consideracións: 

 Avanzar o máis rápido posible na parte de números do bloque de números e álxebra. 

 Centrarse na  parte de álxebra do bloque, debido a que este non se chegou a dar en 
profundidade no curso 2019/2020. Os estándares de aprendizaxe que o alumnado 
puidera non ter adquiridos  nesta parte volven a estar presentes nos estándares curso 
polo que se buscará acadalos agora. 

 No bloque de funcións revisaranse os contidos previos ao estudo das mesmas e 
desenvolverase a unidade con normalidade. 

 No caso da xeometría, revisaranse os estándares de aprendizaxe relativos á xeometría 
de figuras planas para poder afondar nos estándares sobre figuras e corpos 
xeométricos deste curso. 

 No bloque de estatística e probabilidade, comezarase polos estándares  do primeiro 
curso para poder incorporar de xeito progresivo os de segundo. 
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3º ESO- Académicas 
 
Ao comezo do curso terase en conta o seguinte: 

 O bloque de números e álxebra desenvolverase con total normalidade seguindo a 
temporalización indicada nesta programación. 

 No bloque de xeometría prestarase especial atención á proporcionalidade xeométrica 
por tratarse dunha aprendizaxe imprescindible non impartida o curso anterior. 

 O mesmo ocorre co bloque de funcións. Tal e como se indicou na addenda 
correspondente consideráronse aprendizaxes non imprescindibles do 2º curso  debido 
a que todos os seus estándares de aprendizaxe volven estar incluídos neste 3º curso. 
Comezarase, polo tanto, polos estándares relativos a  segundo para que, unha vez 
acadados, o alumnado poida engadir á súa aprendizaxe os correspondentes a este 
curso. 

 No bloque de estatística e probabilidade, revisaranse os estándares do segundo  curso 
e desenvolveranse os de terceiro que  inclúen, na súa totalidade, aos do curso anterior. 

 

3º ESO- Aplicadas 
 
As consideracións acordadas son as mesmas que no caso das Matemáticas académicas: 

 O bloque de números e álxebra desenvolverase con total normalidade seguindo a 
temporalización indicada nesta programación. 

 No bloque de xeometría prestarase especial atención á proporcionalidade xeométrica 
por tratarse dunha aprendizaxe imprescindible non impartida o curso anterior. 

 O mesmo ocorre co bloque de funcións. Tal e como se indicou na addenda 
correspondente consideráronse aprendizaxes non imprescindibles do 2º curso  debido 
a que todos os seus estándares de aprendizaxe volven estar incluídos neste 3º curso. 
Comezarase, polo tanto, polos estándares relativos a  segundo para que, unha vez 
acadados, o alumnado poida engadir á súa aprendizaxe os correspondentes a este 
curso. 

 No bloque de estatística e probabilidade, revisaranse os estándares do segundo  curso 
e desenvolveranse os de terceiro que  inclúen, na súa totalidade, aos do curso anterior. 

 

4º ESO- Académicas 
 
Neste curso, ademais dos estándares propios do mesmo haberá que prestar especial atención 
ao seguinte : 

 No bloque de números e álxebra  haberá que revisar os estándares relativos a 
expresións alxébricas  e ecuacións do curso anterior por se algún non está 
correctamente adquirido. Unha vez revisados, desenvolverase o bloque deste curso 
segundo a temporalización indicada nesta programación. 

 O bloque de xeometría deste curso e totalmente novo se ben ao tratar as aplicacións 
da xeometría revisaranse os estándares de aprendizaxe correspondentes a corpos 
xeométricos que puideran non estar adquiridos do curso anterior. 

 O bloque de funcións volve a recoller os estándares non impartidos do 3º curso de 
matemáticas académicas relativos a funcións lineais e cadráticas polo que incidirase 
nestes estándares e nos relativos ás xeneralidades de funcións antes de engadir os 
propios deste curso. 
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 O bloque de estatística e probabilidade desenvolverase segundo indica esta 
programación. 

 

4º ESO- Aplicadas 
 
As consideracións acordadas para as Matemáticas aplicadas son as seguintes: 

 No bloque de números e álxebra  revisarase se os estándares relativos a expresións 
alxébricas  e ecuacións do curso anterior están correctamente adquiridos antes de 
engadir os novos. 

 O bloque de xeometría desenvolverase con normalidade. 

 O bloque de funcións volve a recoller os estándares non impartidos do 3º curso de 
matemáticas aplicadas relativos a funcións lineais polo que incidirase nestes 
estándares e nos relativos ás xeneralidades de funcións antes de engadir os propios 
deste curso. 

 O bloque de estatística e probabilidade non debería presentar problemas para 
desenvolvelo segundo indica esta programación. 

  

1º BAC- Matemáticas I 
 
As consideracións acordadas para a materia de Matemáticas I de 1º de Bacharelato son as 
seguintes: 

 Comezar cunha visión xeral e rápida das aprendizaxes recollidas no bloque de números 
e álxebra. Estas aprendizaxes coinciden coas correspondentes ao bloque do curso 
anterior e foron impartidas presencialmente e acadadas polo alumnado.  

 O bloque de xeometría desenvolverase segundo indica a programación. 

 Haberá que prestar especial atención ao bloque de análise por resultar un bloque clave 
tanto nesta materia como na súa correspondente de continuación Matemáticas II. 
Aínda que impartido de xeito telemático hai bastantes indicios de que gran parte do 
alumnado non ten adquiridos os seus estándares de aprendizaxe. 

 O bloque de estatística e probabilidade non debería presentar problemas para 
desenvolvelo segundo indica esta programación. 
 

1º BAC- Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 
 
As consideracións acordadas para esta materia concordan coas da materia de Matemáticas I 
case na súa totalidade: 

 Comezar cunha visión xeral e rápida das aprendizaxes recollidas no bloque de números 
e álxebra. Estas aprendizaxes coinciden coas correspondentes ao bloque do curso 
anterior e foron impartidas presencialmente e acadadas polo alumnado.  

 Haberá que prestar especial atención ao bloque de análise por resultar un bloque clave 
tanto nesta materia como na súa correspondente de continuación Matemáticas II. 
Aínda que impartido de xeito telemático hai bastantes indicios de que gran parte do 
alumnado non ten adquiridos os seus estándares de aprendizaxe. 

 O bloque de estatística e probabilidade non debería presentar problemas para 
desenvolvelo segundo indica esta programación. 
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2º BAC- Matemáticas II 
 
As consideracións acordadas para a materia de Matemáticas II de 2º de Bacharelato son as 
seguintes: 

 Comezarase polo bloque de  análise incluíndo os estándares de aprendizaxe non 
impartidos e/ou non adquiridos polo alumnado na materia de Matemáticas I. Por este 
motivo, é probable que non sexa posible cumprir a temporalización indicada nesta 
programación, xa que haberá que dedicar máis sesións ao seu ensino. 

 Os bloque de álxebra e xeometría desenvolveranse segundo indica a programación. 

 Pode haber problemas de tempo para desenvolver o bloque de estatística e 
probabilidade debido á mencionada situación do bloque de análise. De ser así 
impartiranse os seus estándares unha vez rematadas as clases e sempre antes da 
celebración das ABAU. Porén, o departamento ten unha serie de materias como son 
Métodos Estatísticos e Numéricos e Reforzo/afondamento de matemáticas nos que se 
priorizará o ensino destes estándares. 
 

2º BAC- Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 
 
Nesta materia teranse en conta as seguintes indicacións. 

 Desenvolver o bloque de álxebra con celeridade por non presentar especial dificultade 
para o alumando e así poder dedicar máis sesións ao bloque de análise. 

 O bloque de análise recolle a maior parte dos estándares da materia Matemáticas 
Aplicadas ás Ciencias Sociais I e non foron impartidos na súa totalidade no curso 
2019/2020. Por este motivo revisaranse todos estes estándares e complementaranse 
cos propios da materia de denominación II. 

 O bloque de estatística e probabilidade non debería presentar problemas para 
desenvolvelo segundo indica esta programación. 

 

Escenarios para o desenvolvemento da programación 
Á vista da situación actual e segundo as instrucións do 30 de xullo antes mencionadas 

contemplamos os seguintes escenarios: 

Presencial.- Desenvolverase usando a metodoloxía e os instrumentos e criterios de avaliación 

tal e como figuran nesta programación. Se ben, e de cara a un posible escenario 

semipresencial, xa sexa dun ou varios alumnos e alumnas o dun aula completa, cada profesor 

porá en marcha un curso virtual para cada un dos seus niveis. Deste xeito e, ao comezo do 

curso escolar presencial, explicará e familiarizará ao seu alumnado co funcionamento das 

mesmas así como os medios de comunicación que decidirá empregar con eles e se fose 

necesario coas familias. 

Semipresencial.- Entendemos que segundo a organización do noso centro, non haberá un 

ensino semipresencial por quendas e este limitarase a gromos parciais nunha ou varias aulas. 

Neste caso o alumnado seguirá o desenvolvemento do curso de xeito virtual ata que sexa 

posible a súa reincorporación. Este escenario podería ser complementado a través do sistema 

de vídeo conferencia que proporcione a Consellería de prolongarse este estado e sempre que 

os medios técnicos así o  permitan. 
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En canto á metodoloxía empregada neste caso buscarase unha metodoloxía mixta entre a 

presencial que está incluída nesta programación e a telemática e virtual a través do curso 

virtual antes mencionado e a plataforma de comunicación que proporcione a Consellería. 

Nesta situación tentarase manter os instrumentos e criterios de avaliación aínda que se prevé 

que haxa que axustar as porcentaxes indicadas nos instrumentos e criterios de avaliación que 

figuran nesta programación. Este axuste farase tendo en conta o momento e a situación na 

que se produzan os gromos. 

Non presencial.- De ter que chegar a un escenario deste tipo no que toda un aula é confinada, 

o docente desenvolverá o seu ensino de xeito completamente telemático. As tarefas e 

materiais estarán recollidos no curso virtual antes mencionado e cobrará especial atención o 

seu uso así como o das comunicacións co alumando que tratará de ser fluído e diario. Na 

medida das posibilidades, tanto técnicas como humanas, estableceranse clases telemáticas 

coincidindo con unha ou varias das horas das que se ten docencia co grupo. 

En canto á metodoloxía empregada adaptarase todo o recollido nesta programación ao ensino 

a distancia para o que se usará todo clase de recursos tecnolóxicos que permite a materia. De 

prolongarse esta situación no tempo axustaranse as porcentaxes recollidas nesta 

programación dependo das condicións e duración deste estado. En calquera caso buscarase 

sempre a posibilidade de realización dunha proba obxectiva presencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I. E. S. David Buján. Cambre. Departamento de Matemáticas. 

 

OBXECTIVOS 
Detállanse a continuación tanto os obxectivos xerais  da E.S.O. e do Bacharelato, así 

como os correspondentes á materia de matemáticas na E.S.O. En cada curso detallaranse os 

que son propios do mesmo. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (E. S. O.) 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas 

as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como 

valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación 

de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os 

conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a 

outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 

permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona. 

 

OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS NA E.S.O. 

 
 Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e modos de 

argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos 

procesos matemáticos ou científicos como nos distintos ámbitos da actividade 

humana. 

 Recoñecer e propoñer situacións susceptibles de seren formuladas en termos 

matemáticos, elaborar e utilizar diferentes estratexias para abordalas e analizar os 

resultados utilizando os recursos máis apropiados. 
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 Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 

técnicas de recollida da información e procedementos de medida, realizar a análise 

dos datos mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos 

apropiados a cada situación. 

 Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, 

cálculos,…) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou outras 

fontes de información. 

 Analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos matemáticos e 

valorar a súa achega para unha mellor comprensión das mensaxes. 

 Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na vida cotiá, analizar 

as propiedades e relacións xeométricas implicadas e ser sensible á beleza que xeran 

á vez que estimulan a creatividade e a imaxinación. 

 Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, 

ordenadores,…) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar 

informacións de índole diversa e tamén como axuda na aprendizaxe. 

 Actuar ante os problemas que se suscitan na vida cotiá de acordo con modos 

propios da actividade matemática, tales como a exploración sistemática de 

alternativas, a precisión na linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista 

ou a perseveranza na procura de solucións. 

 Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a 

identificación e resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos, e valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da 

análise dos resultados e do seu carácter exacto ou aproximado. 

 Manifestar unha actitude positiva ante a resolución de problemas e mostrar 

confianza na propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel 

de autoestima adecuado, que lles permita gozar dos aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas. 

 Integrar os coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que se van 

adquirindo dende as distintas áreas, de modo que poidan empregarse de forma 

creativa, analítica e crítica. 

 Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, tanto dende un 

punto de vista histórico como dende a perspectiva do seu papel na sociedade 

actual, e aplicar as competencias matemáticas adquiridas para analizar e valorar 

fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medio ambiente, a 

saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 
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BACHARELATO 

OBXECTIVOS DO BACHARELATO 

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, 

madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan 

desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 

competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación superior.   

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que 

lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española 

así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma 

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, 

e en particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 

con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o 

caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de 

forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
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j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e 

dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e 

a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

DOCUMENTOS QUE COMPOÑEN ESTA PROGRAMACIÓN 

Debido á gran cantidade de cursos nos que se imparte algunha materia do 

departamento esta programación está desglosada nos seguintes documentos, segundo curso e 

materia: 

1. Matemáticas 1º ESO 

2. Matemáticas 2º ESO 

3. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO 

4. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO 

4. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO 

5. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO 

6. Matemáticas I 1º BAC 

7. Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 1º BAC 

8. Matemáticas II 2º BAC 

9. Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 2º BAC 

10. Métodos Estatísticos e Numéricos 2º BAC 
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SINATURAS DO DEPARTAMENTO 
 

Cambre, Setembro 2020 

O Xefe de departamento, 
 
 
 
 
 
Asdo.: César Docanto Vázquez                                                 Asdo.: Mª José Martínez Debén 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Mª José López Lugilde                                                  Asdo.: José Antonio Barbeito Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Mª José García Rodríguez                                          Asdo.: Isabel Parada Pereira 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: Raquel Sierra Figueroa                                              Asdo.: Juan Luis Naveira Bellón 
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