
1º BAC: Matemáticas I 

Esta programación segue as directrices marcadas pola lexislación vixente e foi elaborada seguindo as 
directrices da CCP. 
 
1. Introdución e contextualización. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave e concreción que recolla a relación dos 
estándares de aprendizaxe da materia que forma parte dos perfís competenciais. 

3. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 

3.1. Obxectivos xerais da materia. 

3.2  Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

4. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas. 

6. Concrecións metodolóxicas. 

7. Materiais e recursos didácticos.  

8. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

10. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.  

11. Organización dos procedementos que lle permiten ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios 
en determinadas materias. 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como 
consecuencia dos seus resultados.  

13. Medidas de atención á diversidade.  

14. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso. 

15. Contribución do departamento ao Proxecto Lector. 

16. Contribución do departamento ao plan TIC. 

17. Contribución do departamento ao Plan de Convivencia. 

18. Actividades complementarias e extraescolares. 

19. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos 
resultados académicos e procesos de mellora.  
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1. Introdución e  contextualización 

As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de patróns e 
relacións inherentes a estruturas abstractas. Aínda que se desenvolvan con independencia da realidade 
física, teñen a súa orixe nela e son de suma utilidade para representala. Nacen da necesidade de resolver 
problemas prácticos e susténtanse pola súa capacidade para tratar, explicar, predicir e modelar situacións 
reais e dar rigor aos coñecementos científicos. A súa estrutura áchase en continua evolución, tanto pola 
incorporación de novos coñecementos como pola súa constante interrelación con outras áreas, 
especialmente no ámbito da ciencia e da técnica. 
Participar na adquisición do coñecemento matemático consiste no dominio da súa  “forma de facer”. Este 
“saber facer matemáticas” é un proceso laborioso que comeza por unha intensa actividade sobre 
elementos concretos, co obxecto de crear intuicións previas necesarias para a formalización. Con 
frecuencia, os aspectos conceptuais non son máis que medios para a práctica de estratexias, para incitar á 
exploración, a formulación de conxecturas, o intercambio de ideas e a renovación dos conceptos xa 
adquiridos. 
Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias, xiran sobre dous 
eixos fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio instrumental da aritmética, a 
álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. En Matemáticas I, os contidos relacionados 
coas propiedades xerais dos números e a súa relación coas operacións, máis que nun momento 
predeterminado, deben ser traballados en función das necesidades que xurdan en cada momento 
concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse con novas ferramentas para o estudo da estatística e 
a probabilidade, culminando así todos os campos introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A 
introdución de matrices e integrais en Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a 
resolución de problemas xeométricos e funcionais. 
Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a actividade 
profesional. Non se trata de que os estudantes posúan moitas ferramentas matemáticas, senón de que 
teñan as estritamente necesarias e que as manexen con destreza e oportunidade, facilitándolles as novas 
fórmulas e identidades para a súa elección e uso. Nada hai máis afastado do “pensar matematicamente” 
que unha memorización de igualdades cuxo significado se descoñece, incluso aínda que se apliquen 
adecuadamente en exercicios de cálculo. 
Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese que os alumnos sexan capaces de 
distinguir as características das familias de funcións a partir da súa  representación gráfica, así como as 
variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con outra ou ao modificar de forma continua 
algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da noción intuitiva de límite e xeométrica de 
derivada, establécense as bases do cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión a análise 
do comportamento da función nas Matemáticas II. Así mesmo, preténdese que os estudantes apliquen 
estes coñecementos á interpretación do fenómeno. 
As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance transcende o 
ámbito desta materia; forman na resolución de problemas xenuínos —aqueles onde a dificultade está en 
encadralos e atopar unha estratexia de resolución—, xeran hábitos de investigación e proporcionan 
técnicas útiles para enfrontarse a situacións novas. Estas destrezas, xa iniciadas nos niveis previos, deberán 
ampliarse agora que aparecen novas ferramentas, enriquecendo o abanico de problemas abordables e o 
afondamento nos conceptos implicados. 
As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas como sistemas 
de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden servir de axuda tanto para a mellor 
comprensión de conceptos e a resolución de problemas complexos como para o procesamento de cálculos 
pesados, sen deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes 
adoitan cometer frecuentes erros que os poden levar a falsos resultados ou inducir a confusión nas súas. 
A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e integrado no 
resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial da educación 
matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e habilidades adquiridas 
en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o alumnado desenvolva unha visión 
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ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a habilidade 
para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos posibles erros 
cometidos. 
As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os encadeamentos 
lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren solidez ás técnicas aplicadas. No 
entanto, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con certa seriedade á linguaxe formal, 
polo que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O simbolismo non debe desfigurar a esencia das 
ideas fundamentais, o proceso de investigación necesario para alcanzalas, ou o rigor dos razoamentos que 
as sustentan. Deberá valorarse a capacidade para comunicar con eficacia esas ideas aínda que sexa de 
maneira non formal. 
O importante é que o estudante atope nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta linguaxe para 
dotar as definicións e demostracións matemáticas de universalidade, independizándoas do linguaxe 
natural. 
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección de 
regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño conceptual, un 
construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás 
formulacións que agora manexamos. 

O Concello de Cambre está dentro da área de influencia metropolitana da Coruña; conta cunha 
extensión de 41 Km2 organizadas en 12 parroquias. É un dos oito municipios galegos que non deixa de ver 
medrar a súa poboación, que é, en este momento, de 24.191 habitantes agrupados nas 12 parroquias 
distribuídos en máis de 120 núcleos de poboación chamados aldeas ou lugares. A densidade media da 
poboación é variable segundo a parroquia. A meirande parte da poboación desprázase á cidade da Coruña 
para as súas actividades laborais. Existe unha concentración da poboación en dúas parroquias: O Temple e 
Cambre, englobando entre as dúas o 64% do total. Do resto unicamente Anceis, Cecebre e Sigrás 
sobrepasan os 1.000 habitantes, concentrando entre as tres case o 19% da poboación do municipio. Coa 
excepción das parroquias de O Temple e Cambre, que constitúen zonas urbanas, as restantes teñen un 
marcado carácter rural.  

Hoxe en día o sector máis importante é o terciario (48,61%), seguido do secundario (43,42) e o 
primario (8,97%) centrado no minifundismo.O desenvolvemento do sector industrial é discreto, vese 
impulsado pola creación do polígono industrial do Espíritu Santo, na que predomina o comercio maiorista e 
os depósitos de grandes fábricas, máis que a pura produción. O sector servizos, o de maiores expectativas, 
desenvolve actividades como o comercio e a hostalaría que empregan a case o 50% da poboación. Séguelle 
en importancia o transporte, a educación e a saúde. Un dos servizos máis importantes é o do automóbil. 

Trátase dun alumnado que ven dun ambiente suburbano e rural, podendo establecer os seguintes 
grupos: 

•Familias nas que polo menos dous dos seus constituíntes teñen un traballo fixo. 
•Familias con traballo temporais pouco cualificados. 
•Familias con graves problemas económicos na que ningún do dous proxenitores están a traballar. 
•Familias desestruturadas, onde os alumnos queda a cargo dos avós, ou familias en réxime de 

acollida. 
Contamos con dous CEIP adscritos. No IES estudan uns 400 alumnas/os. 

. 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 
 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei, 
son: 
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1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3.º Competencia dixital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociais e cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
7.º Conciencia e expresións culturais. 

 
No proxecto de Matemáticas I, tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das competencias 
de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; 
ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo 
incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados 
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, utilízanse os estándares de 
aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, poñeranse en 
relación coas competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada 
unha delas. 
 
A materia de Matemáticas I utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta 
linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos axeitados con  propiedade abonda. Así mesmo, a 
comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o 
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 
 
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias 
fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para definir 
problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Estas 
competencias son, xa que logo, as máis traballadas na materia. 
 
A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios 
dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes 
nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, modos 
xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias 
para comunicarse, recadar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e 
o tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha 
visión actualizada da actividade científica. 
 
A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modos teóricos 
fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o 
que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire a 
capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente 
curso e no próximo.  
 
Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como a 
cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das 
competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura 
cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e da tecnoloxía e permite formar unha opinión 
fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico.  
 
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico de 
forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese ata a 
obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía, a resolución 
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de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por 
un traballo organizado e con iniciativas propias.  
 
A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias e 
procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o alumno, 
mediante o traballo matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz de 
utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias obras. 
 

3. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave 

3. 1. Obxectivos: 

O desenvolvemento da materia de Matemáticas I contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as 
seguintes capacidades: 
 

- Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que 
permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución 
razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber. 

- Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que se 
basea o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica ante 
outros xuízos e razoamentos.  

- Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das 
matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da 
indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación 
dos resultados obtidos) para realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos 
novos.  

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

- Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, 
facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como 
ferramenta na resolución de problemas.  

- Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, 
encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e precisión, detectar 
incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

- Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión 
crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo cooperativo 
e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a 
novas ideas.  

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



3. 2. Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

Unidades didácticas 

Número Título     Descrición Duración 
 (sesións) 

1 Números reais 

1.1 Linguaxe matemática. Conxuntos e símbolos 
1.2 Números reais. A recta real 
1.3 Radicais. Propiedades 
1.4 Logaritmos. Propiedades 
1.5 Expresión decimal dos números reais. Números aproximados 
1.6 Factoriais e números combinatorios 
1.7 Fórmula do Binomio de Newton 

10 

2 Sucesións 

2.1 Concepto de sucesión 
2.2 Algunhas sucesións especialmente interesantes 
2.3 Límites de sucesións 
2.4 Algúns límites importantes 

8 

3 Álxebra 

3.1 Polinomios. Factorización 
3.2 Fraccións alxébricas 
3.3 Resolución de ecuacións 
3.4 Resolución de sistemas de ecuacións 
3.5 Método de Gauss para sistemas lineais 
3.6 Inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita 
3.7 Inecuacións lineais con dúas incógnitas 

10 

4 Resolución de triángulos 

4.1 Razóns trigonométricas dun ángulo agudo (0o a 90 o) 
4.2 Razóns trigonométricas de calquera ángulo (0 o a 360 o) 
4.3 Ángulos fóra do intervalo  0o a 360 o 
4.4 Trigonometría coa calculadora 
4.5 Relacións entre as razóns trigonométricas dalgúns ángulos 
4.6 Resolución de triángulos rectángulos 
4.7 Estratexia da altura para resolver triángulos oblicuángulos 
4.8 Dous importantes teoremas para resolver calquera triángulo 

12 

5 Fórmulas e funcións trigonométricas 

5.1 Fórmulas trigonométricas 
5.2 Ecuacións trigonométricas 
5.3 Funcións trigonométricas 

8 
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6 Números complexos 

6.1 En que consisten os números complexos 
6.2 Operacións con números complexos en forma binómica 
6.3 Números complexos en forma polar 
6.4 Operacións con números complexos en forma polar 
6.5 Radicación de números complexos 
6.6 Descricións gráficas con números complexos 

8 

7 Vectores 
7.1 Os vectores a as súas operacións 
7.2 Coordenadas dun vector 
7.3 Produto escalar de vectores 

8 

8 Xeometría analítica 

8.1 Puntos e vectores no plano 
8.2 Ecuacións dunha recta 
8.3 Feixe de rectas 
8.4 Reflexións sobre ecuacións “con” e “sen” parámetros 
8.5 Paralelismo e perpendicularidade 
8.6 Posicións relativas de dúas rectas 
8.7 Ángulo de dúas rectas 
8.8 Cálculo de distancias 

14 

9 Lugares xeométricos. Cónicas 

9.1 Lugares xeométricos 
9.2 Estudo da circunferencia 
9.3 As cónicas como lugares xeométricos 
9.4 Estudo da elipse 
9.5 Estudo da hipérbole 
9.6 Estudo da parábola 
9.7 Tanxentes as cónicas mediante papiroflexia 

8 

10 Funcións elementais 

10.1 As funcións e o seu estudo 
10.2 Familias de funcións elementais 
10.3 Funcións definidas a “anacos” 
10.4 Transformacións elementais das funcións 
10.5 Composición de funcións 
10.6 Función inversa ou recíproca doutra 
10.7 Función arco 

14 

11 
Límites de funcións. Continuidade e 

ramas infinitas 
11.1 Visión intuitiva da continuidade. Tipos de descontinuidades 
11.2 Límite dunha función nun punto. Continuidade 

16 
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11.3 Cálculo de límites nun punto 
11.4 Límite dunha función cando  x   
11.5 Cálculo de límites cando  x  
11.6 Límite dunha función cando  x  
11.7 Ramas infinitas. Asíntotas 
11.8 Ramas infinitas nas funcións racionais 
11.9 Ramas infinitas nas funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas 

12 Derivadas 

12.1 Medida do crecemento dunha función 
12.2 Obtención da derivada a partires da expresión analítica 
12.3 Función derivada doutra 
12.4 Regras para obter as derivadas dalgunhas funcións 
12.5 Utilidade da función derivada 
12.6 Representación de funcións 

18 

13 Distribucións bidimensionais 

13.1 Distribucións bidimensionais. Nubes de puntos 
13.2 Correlación lineal 
13.3 Parámetros asociados a unha distribución bidimensional 
13.4 Recta de regresión 
13.5 Hai dúas rectas de regresión 
13.6 Táboas de continxencia 

8 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

e 

i 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución 
de problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema. 

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

CCL 

CMCCT 

Todas 

i 

l 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución 
de problemas. 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: relación 
con outros problemas coñecidos; modificación de variables; 
suposición do problema resolto. 

B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática do proceso, 
outras formas de resolución, problemas parecidos, 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

CMCCT Todas 

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 

CMCCT Todas 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade 

CMCCT Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

xeralizacións e particularizacións interesantes. 

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

e a súa eficacia. 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas. 

CMCCT 

CAA 

Todas 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT  

CAA 

Todas 

d 

i 

l 

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, método 
de indución, contraexemplos, razoamentos encadeados, etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades 
ou teoremas relativos a contidos alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos 
clave, etc.). 

CMCCT Todas 

g 

i 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de informes científicos 
sobre o proceso seguido na resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado matemático. 

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de datos. 

Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha demostración, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

CMCCT Todas 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

CMCCT Todas 

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao 
tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou 
teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como 
para a mellora da eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

CMCCT 

CD 

Todas 

i B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema de investigación, estado da 

CMCCT Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

l 

m 

das matemáticas, de xeito individual e en equipo. desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc.). 

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

Todas 

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeralizando a situación ou os resultados, etc. 

CMCCT Todas 

b 

d 

h 

i 

l 

m 

n 

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, método 
de indución, contraexemplos, razoamentos encadeados, etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou contextos 
do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior, a 
xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e 
o afondamento nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

MA1B1.6.1. Xeraliza e demostra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

CMCCT Todas 

MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 
ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, 
etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, 
xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos 
e continuos, finitos e infinitos, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Todas 

e 

g 

i 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 
das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico sobre 
o proceso, os resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e os 
medios tecnolóxicos axeitados. 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla 
o proceso de investigación realizado, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación. 

CMCCT Todas 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación. 

CMCCT Todas 

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

CCL 

CMCCT 

Todas 

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao 
tipo de problema de investigación. 

CMCCT 

CD 

Todas 

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de investigación. 

CCL Todas 

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de 
investigación e de consecución de obxectivos, e, así mesmo, 
formula posibles continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións 

CMCCT Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

persoais sobre a experiencia. 

i 

l 

B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, 
en contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual 
e en equipo. 

B1.8. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións da realidade. 

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 

CMCCT 

CSC 

Todas 

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e 
o matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

CMCCT Todas 

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

CMCCT Todas 

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

CMCCT Todas 

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a súa eficacia. 

CMCCT Todas 

i B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, 
en contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual 
e en equipo. 

B1.9. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre 
os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións 

CMCCT Todas 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 
das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, 
en contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual 
e en equipo. 

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a 
aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica 
constante, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Todas 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

CMCCT Todas 

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc 

CMCCT 

CAA 

Todas 

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

o 

b 

i 

l 

m 

B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

Todas 

b 

i 

l 

B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia e aprendendo delas para 
situacións similares futuras. 

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza 
e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso 
para situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 

Todas 

g 

i 

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de datos. 

Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

CMCCT 

CD 

Todas 

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 10, 11, 12, 13 

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos. 

CMCCT Todas 

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

CMCCT 13 

e 

g 

i 

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de datos. 

Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar 
a interacción. 

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso 
de procura, análise e selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

CD Todas 

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula. 

CCL Todas 

MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para CD Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

CAA 

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

g 

i 

B2.1. Números reais: necesidade do seu estudo e das súas 
operacións para a comprensión da realidade. Valor absoluto. 
Desigualdades. Distancias na recta real. Intervalos e 
ámbitos. Aproximación e erros. Notación científica. 

B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e 
as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información, estimando, valorando e 
representando os resultados en contextos de 
resolución de problemas.  

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e 
utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información 
cuantitativa. 

 

CMCCT 1, 6 

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
ferramentas informáticas. 

CMCCT 1, 2, 3 

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada 
contexto e xustifica a súa idoneidade. 

CMCCT 1, 2, 3 

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos 
aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade 
de estratexias axeitadas para minimizalas. 

CMCCT 1 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para 
calcular distancias e manexar desigualdades. 

CMCCT 1, 3, 6 

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a 
súa representación e a interpretación na recta real, e as súas 
operacións. 

CMCCT 1 

i B2.2. Números complexos. Forma binómica e polar. 
Representacións gráficas. Operacións elementais. Fórmula 
de Moivre. 

B2.2. Coñecer os números complexos como extensión 
dos números reais, e utilizalos para obter solucións 
dalgunhas ecuacións alxébricas. 

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do 
concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de 
ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen solución 
real. 

CMCCT 6 

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos 
graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, 
utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando 
a súa idoneidade. 

CMCCT 6 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

i B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, monotonía e 
acotación. Número "e". 

B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. Propiedades. 
Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas sinxelas 

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos 
logaritmos utilizando as súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de contextos 
reais.  

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular 
logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 

CMCCT 1 

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, 
biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as 
súas propiedades. 

CMCCT 1 

i B2.6. Formulación e resolución de problemas da vida cotiá 
mediante ecuacións e inecuacións. Interpretación gráfica. 

B2.7. Método de Gauss para a resolución e a interpretación de 
sistemas de ecuacións lineais. Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá utilizando o método de Gauss. 

B2.4. Analizar, representar e resolver problemas 
formulados en contextos reais, utilizando recursos 
alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e 
interpretando criticamente os resultados. 

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 
situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións 
lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres 
incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos casos 
que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

CMCCT 3 

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e 
inecuacións (primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados 
no contexto do problema. 

CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

g 

i 

B3.1. Funcións reais de variable real. Características das 
funcións. 

B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais sinxelas, valor 
absoluto, raíz, trigonométricas e as súas inversas, 
exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos. 

B3.3. Operacións e composición de funcións. Función inversa. 
Funcións de oferta e demanda. 

B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de 
enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que 
describan unha situación real, e analizar cualitativa 
e cuantitativamente as súas propiedades, para 
representalas graficamente e extraer información 
práctica que axude a interpretar o fenómeno do que 
se derivan. 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións 
reais de variable real elementais e realiza analiticamente as 
operacións básicas con funcións. 

CMCCT 10 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada 
eixos, unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os 
erros de interpretación derivados dunha mala elección. 

CMCCT 10, 12 

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, 
comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas contextualizados. 

CMCCT 10, 12 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a 
análise de funcións en contextos reais. 

CMCCT 10, 12 

i B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no infinito. 
Cálculo de límites. Límites laterais. Indeterminacións. 

B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de descontinuidades. 

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 
dunha función aplicándoos no cálculo de límites e o 
estudo da continuidade dunha función nun punto ou 
un intervalo. 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións 
elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver 
indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir 
do cálculo de límites. 

CMCCT 11 

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir 
do estudo do seu límite e do valor da función, para extraer 

CMCCT 11 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

conclusións en situacións reais. 

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e 
representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

CMCCT 11 

i 

 

B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no infinito. 
Cálculo de límites. Límites laterais. Indeterminacións. 

B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de descontinuidades. 

B3.6. Derivada dunha función nun punto. Interpretación 
xeométrica da derivada da función nun punto. Medida da 
variación instantánea dunha magnitude con respecto a outra. 
Recta tanxente e normal. 

B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da cadea. 

B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función 
nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 
cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos 
axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver 
problemas. 

CMCCT 12 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións 
elementais mediante a regra da cadea. 

CMCCT 12 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen 
as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun 
punto. 

CMCCT 12 

g 

i 

B3.1. Funcións reais de variable real. Características das 
funcións. 

B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no infinito. 
Cálculo de límites. Límites laterais. Indeterminacións. 

B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da cadea. 

B3.8. Utilización das ferramentas básicas da análise para o 
estudo das características dunha función. Representación 
gráfica de funcións. 

B3.4. Estudar e representar graficamente funcións 
obtendo información a partir das súas propiedades e 
extraendo información sobre o seu comportamento 
local ou global. 

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo 
completo das súas características mediante as ferramentas 
básicas da análise. 

CMCCT 10, 12 

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e 
analizar o comportamento local e global das funcións. 

CMCCT 10, 11, 12 

 Bloque 4. Xeometría   

i B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 
manexando con soltura as razóns trigonométricas 
dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as 
transformacións trigonométricas usuais. 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o 
seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza 
doutros dous. 

CMCCT 4, 5 

i B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións trigonométricas 
sinxelas. 

B4.4. Resolución de triángulos. Resolución de problemas 
xeométricos diversos. 

B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, 
e as fórmulas trigonométricas usuais para resolver 
ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolución 
de triángulos directamente ou como consecuencia 
da resolución de problemas xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou tecnolóxico. 

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, 
xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas do seno, 
coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica 
a trigonometría a outras áreas de coñecemento, resolvendo 
problemas contextualizados. 

CMCCT 4, 5 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

i B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 

B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous 
vectores. 

B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as 
súas consecuencias; entender os conceptos de 
base ortogonal e ortonormal; e distinguir e 
manexarse con precisión no plano euclídeo e no 
plano métrico, utilizando en ambos os casos as 
súas ferramentas e propiedades. 

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no 
plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións para 
resolver problemas xeométricos e emprega con asiduidade as 
consecuencias da definición de produto escalar para normalizar 
vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade 
de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 

CMCCT 7 

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do 
módulo e do coseno do ángulo. 

CMCCT 7 

i B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 

B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous 
vectores. 

B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da recta. Posicións 
relativas de rectas. Distancias e ángulos. Resolución de 
problemas. 

B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da 
xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións 
de rectas, e utilizalas para resolver problemas de 
incidencia e cálculo de distancias. 

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha 
recta, así como ángulos de dúas rectas. 

CMCCT 8 

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas 
formas, identificando en cada caso os seus elementos 
característicos. 

CMCCT 8 

MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza analiticamente as posicións 
relativas das rectas. 

CMCCT 8 

i B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbole e parábola. 
Ecuación e elementos. 

B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no 
plano e identificar as formas correspondentes a 
algúns lugares xeométricos usuais, estudando as 
súas ecuacións reducidas e analizando as súas 
propiedades métricas. 

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os 
lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas 
características. 

CMCCT 9 

MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas informáticos 
específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar posicións 
relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas 
cónicas estudadas. 

CMCCT 9 

 Bloque 5. Estatística e Probabilidade   

d 

g 

i 

l 

B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 

B5.2. Táboas de continxencia. 

B5.3. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 

B5.4. Medias e desviacións típicas marxinais. 

B5.5. Distribucións condicionadas. 

B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas 
ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados co mundo científico, e obter os 
parámetros estatísticos máis usuais, mediante os 
medios máis adecuados (lapis e papel, calculadora 
ou  folla de cálculo), valorando a dependencia entre 
as variables. 

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir 
dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 
(discretas e continuas) e categóricas. 

CMCCT 13 

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis 
usuais en variables bidimensionais. 

CMCCT 13 

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os 
seus parámetros (media, varianza e desviación típica). 

CMCCT 13 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e 
marxinais. 

CMCCT 13 

MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha 
distribución de datos sen agrupar e agrupados, usando 
adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar 
datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e 
xerar gráficos estatísticos. 

CMCCT 

CD 

13 

i 

l 

B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

B5.7. Estudo da dependencia de dúas variables estatísticas. 
Representación gráfica: nube de puntos. 

B5.8. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas. 
Covarianza e correlación: cálculo e interpretación do 
coeficiente de correlación lineal. 

B5.9. Regresión lineal. Estimación. Predicións estatísticas e 
fiabilidade destas. 

B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables 
e cuantificar a relación lineal entre elas mediante o 
coeficiente de correlación, valorando a pertinencia 
de axustar unha recta de regresión e, de ser o caso, 
a conveniencia de realizar predicións, avaliando a 
fiabilidade destas nun contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos científicos. 

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia 
estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos. 

CMCCT 13 

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal 
entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do 
coeficiente de correlación lineal. 

CMCCT 13 

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 
variables, e obtén predicións a partir delas. 

CMCCT 13 

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da 
recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal. 

CMCCT 13 

b 

d 

e 

i 

l 

m 

B5.10. Identificación das fases e das tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados coa 
estatística, interpretando a información e detectando erros e 
manipulacións. 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición 
de situacións relacionadas coa estatística, 
analizando un conxunto de datos ou interpretando 
de forma crítica informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a publicidade e outros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións 
na presentación tanto dos datos como das 
conclusións. 

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística 
utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas 
sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios 
de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

CCL 

CMCCT 

13 

 
 
 



4. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

Os criterios mínimos para avaliar os diferentes estándares avaliables son concretados do seguinte xeito: 

 Utilizar correctamente os números reais. 

 Operar con radicais, transformalos en potencias e efectuar operacións con eles. 

 Efectuar cálculos u�lizando números combinatorios. 

 Obter desenvolvementos de potencias de binomios 

 Efectuar cálculos con logaritmos, tanto decimais como neperianos. 

 Transformar expresións alxébricas en logarítmicas e viceversa. 

 Resolver ecuacións logarítmicas sinxelas u�lizando as propiedades dos logaritmos. 

 Resolver ecuacións polinómicas de 1o, 2o grao e grao superior. Tamén bicadradas. 

 Resolver ecuacións racionais , radicais e exponenciais 

 Resolver sistemas e interpretar o significado das súas solucións. 

 Formular e resolver problemas con ecuacións e sistemas dos �pos estudados. 

 Resolver inecuacións, tanto polinómicas como racionais. 

 Aplicar o método de Gauss a sistemas lineais e sinxelos. 

 Utilizar correctamente as ecuacións, sistemas de ecuacións e inecuacións no contexto de resolución de 
problemas. 

 Transformar a medida dun ángulo no sistema sexaxesimal a radiáns e viceversa. 

 Establecer as razóns trigonométricas dos ángulos agudos nos triángulos rectángulos. 

 Determinar a medida dos lados dun triángulo rectángulo cando se coñece un deles e unha razón 
trigonométrica dun ángulo agudo. 

 Atopar as demais razóns trigonométricas dun ángulo coñecida unha delas. 

 Relacionar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera coas dun ángulo do primeiro cuadrante. 

 Resolver ecuacións trigonométricas. 

 Resolver triángulos rectángulos. 

 Aplicar os teoremas dos senos e do coseno para resolver calquera �po de triángulo. 

 Pasar un número complexo de forma binómica a polar, ou viceversa. E realizar operacións combinadas 
de números complexos 

 Calcular raíces de números complexos e interpretalas graficamente.  

 Resolver ecuacións no campo dos números complexos.   

 Efectuar operacións con vectores, tanto analí�ca como graficamente. 

 Expresar un vector como combinación lineal doutros dous. 

 Determinar se dous vectores son linealmente dependentes ou independentes. 

 Achar coordenadas de vectores respecto da base canónica e respecto doutras bases. 

 Multiplicar escalarmente dous vectores. 

 Achar o ángulo que determinan dous vectores. 

 Determinar vectores ortogonais e unitarios. 

 Achar as coordenadas do punto medio dun segmento e as coordenadas doutros puntos que o dividan 
en partes iguais. 

 Determinar de dis�ntas formas a ecuación dunha recta cando se coñecen: un punto e o vector director, 
dous puntos, un punto e a pendente. 

 Obter puntos dunha recta, o seu vector director e a súa pendente cando se coñece a súa ecuación. 

 Achar ecuacións de rectas paralelas e perpendiculares a unha dada. 

 Calcular o ángulo de dúas rectas. 

 Estudar a posición rela�va de dúas rectas e impoñer condicións de paralelismo ou perpendicularidade 
en función dun parámetro. 

 Achar a proxección dun punto sobre unha recta e as coordenadas do punto simétrico. 

 Calcular nun triángulo coñecido as súas medianas, alturas, mediatrices dos lados, bisectrices interiores, 
baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro. 

 Construír lugares xeométricos do plano a partir das súas propiedades métricas. 



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

 19

 Achar mediante distancias a ecuación de lugares xeométricos sinxelos como mediatrices e bisectrices. 

 Calcular a ecuación reducida e xeral dunha circunferencia coñecidos o seu centro e o seu radio. 

 Achar a ecuación dunha circunferencia coñecendo outros elementos desta. 

 Determinar, a par�r da ecuación, o centro e o radio da circunferencia. 

 Achar a ecuación dunha parábola, en forma reducida e aplicando a definición. 

 Achar a ecuación dunha elipse, en forma reducida e aplicando a definición. 

 Achar a ecuación dunha hipérbole, en forma reducida e aplicando a definición. 

 Obter os elementos das cónicas a par�r da súa ecuación. 

 Achar interseccións de rectas e cónicas 

 Utilizar os vectores para a resolución de problemas, interpretando as solucións. 

 Recoñecer as funcións elementais. 

 Utilizar as características das funcións elementais no estudo de fenómenos naturais, tecnolóxicos ou da 
vida cotiá. 

 Representación gráfica de funcións, interpretando os resultados obtidos. 

 Atopar e interpretar características salientables de funcións expresadas analiticamente ou 
graficamente. 

 Representar graficamente funcións sinxelas. 

 Calcular límites laterais en funcións definidas a anacos.  

 Calcular límites nun punto e no infinito en que haxa dis�ntas indeterminacións.  

 Estudar a con�nuidade dunha función e clasificar as descon�nuidades.  

 Utilizar a taxa de variación media e interpretala axeitadamente. 

 Obter a derivada dunha función por métodos analíticos ou gráficos. 

 Determinar a función derivada dunha función sinxela u�lizando a definición.  

 Determinar a ecuación da recta tanxente á gráfica da función nun punto dado.  

 Obter a derivada da función suma, resta, produto, cociente e composición doutras funcións con 
derivadas coñecidas.  

  Aplicar a regra da cadea.   

 Derivadas das función elementais. 

 Obter os puntos en que se anula a derivada dunha función, é dicir, os puntos de tanxencia horizontal.  

 Determinar os intervalos de crecemento e de decrecemento dunha función.  

 Formular e resolver, mediante o estudo da monotonía, problemas de op�mización.  

 Estudar a curvatura e buscar os puntos de inflexión dunha función dada.  

 Achar as asíntotas de dis�nto �po de funcións, en especial as racionais.  

 Efectuar o estudo completo de diferentes �pos de funcións, en especial polinómicas e racionais, e 
trazar a súa gráfica.  

 Calcular asíntotas de funcións racionais. 

 Interpretar a posible relación entre as variables dunha distribución bidimensional. 

 Utilizar a recta de regresión e o coeficiente de correlación. 

 Utilizar as ferramentas e os modos de argumentación propios das matemáticas na resolución de 
problemas e para enfrontarse a situacións novas. 
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5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas I en 1º de Bacharelato, agrúpanse en  5  bloques: 

 Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

 Números e álxebra 

 Xeometría 

 Análise 

 Estatística e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 

                      ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 

B
LO

Q
U

E 
1

: P
R

O
C

ES
O

S,
 M

ÉT
O

D
O

S 
E 

A
C

TI
TU

D
ES

 M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S  

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 Números reais 

1 

2 Sucesións 

3 Álxebra 

BLOQUE 3: XEOMETRÍA 

 

4 Resolución de triángulos 

5 Fórmulas e funcións trigonométricas 

6 Números complexos 

2 

7 Vectores 

8 Xeometría analítica 

9 Lugares xeométricos. Cónicas 

BLOQUE 4: ANÁLISE  

 

10 Funcións elementais 

3 

11 
Límites de funcións. Continuidade e 

ramas infinitas 

12 Derivadas 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

13 Distribucións bidimensionais 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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6. Concrecións metodolóxicas 

Sobre a metodoloxía, temos que ter en conta que o alumnado do bacharelato ten esta materia por 
interese propio, para obter unha formación que lles permita acceder a niveis educativos superiores, polo 
tanto en xeral se lles motivará para adquirir habilidades na expresión verbal e escrita dos seus razoamentos 
matemáticos. 

Se potenciará a comprensión da relación das matemáticas con outras materias, resolvendo 
problemas que lles fagan entender as Matemáticas como instrumentos e modelos para outra áreas de 
coñecemento. 

Consideramos tamén que neste ciclo o alumno debe enfrontarse con certo rigor e seriedade á 
fundamentación teórica das Matemáticas, utilizaranse na aula exposicións de algunhas demostracións de 
certos resultados, intentando sempre que a aprendizaxe sexa equilibrada e gradual. 
As dificultades encadearanse coidadosamente, procurando arrancar “do que o alumno xa sabe” e 
procurando: 

- Que o alumnado sexa consciente de cal é a súa posición de partida. 
- Que se lle faga sentir a necesidade de cambiar algunhas das súas ideas de partida. 
- Que se propicie un proceso de reflexión sobre o que se vai aprendendo e unha autoavaliación para 

que sexa consciente dos progresos que vai realizando. 
 
Utilizarase en cada caso o máis axeitado dos seguintes procedementos: 
 

- Explicacións a cargo do profesor. 
- Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 
- Traballo práctico apropiado. 
- Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 
- Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 
- Traballos de investigación. 

Considérase imprescindible que o alumno traballe "ó día" e de forma individual as tarefas desenvoltas 
e propostas na clase para que desta forma non se "perda" e adquira o coñecemento e a comprensión da 
materia con solidez, ademais de formar un hábito de traballo. Desta forma os alumnos e as alumnas 
aprenderán matemáticas en vez dunha serie de conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e 
memorístico. 
 

7. Materiais e recursos didácticos.  

 Libro do alumnado: Matemáticas I, editorial ANAYA 

 Caderno do alumno. 

 Calculadoras  

 Ordenadores dos alumnos, nos que se traballará, entre outros recursos, con follas de cálculo e  
GeoGebra.  

 Aulas virtuais: Aula virtual do centro e Aula Cesga. 

 Aulas informáticas do centro  

 Recursos da biblioteca do centro, libros, revistas e vídeos. 

 Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 
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8. Criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación e 
criterios de cualificación.  

 A avaliación, entendemos, debe ser vivida como un proceso e non como unha finalidade. 
Comprende moito máis que a simples realización de probas (de calquera tipo) e vai alén dunha reunión 
periódica entre o profesorado dun mesmo grupo. 

 Como criterios básicos de avaliación, podemos adiantar os seguintes, asumidos xa por todo  o 
Departamento: 

 Só pode avaliarse aquilo que se coñece. Isto supón un seguimento constante e pormenorizado así 
como individual do noso alumnado. 

 A avaliación debe comprender tanto o estado inicial do alumnado, como o proceso seguido, así 
como o grao de cumprimento dos obxectivos marcados. 

 A avaliación é un diagnóstico dunha situación, non un premio ou un castigo consecuencia dun 
comportamento académico. 

 A avaliación non só afecta ao alumnado, senón a todo o sistema, nós incluídos. 

 Debe usarse a avaliación como un mecanismo máis de avance e progreso no labor educativo. 

 Á hora de avaliar non só os contidos son importantes, tamén contan as actitudes e os 
procedementos. O anterior é aínda máis certo na etapa obrigatoria do ensino onde os procesos 
deben contar máis que os simples resultados.O anterior debe ser coñecido e discutido así como 
asumido polo alumnado. 

 Na avaliación o alumnado é un elemento imprescindible xa que o obxectivo principal da mesma é 
integrar plenamente a este no proceso educativo e acadar que esta integración sexa ademais 
gratificante para todas as partes. 

 

 Para coñecemento do alumnado de 1º de Bacharelato e das súas familias: 

 

 1.-En 1º Bacharelato haberá tres exames (un por cada avaliación) comunicados previamente, nos que 
entrará a materia explicada nesa avaliación. Non obstante, aprobar estes exames non significa 
forzosamente aprobar avaliación. 

 2.-Estes exames elabóranse conxuntamente polo Departamento e faranse os do mesmo nivel o mesmo 
día e á mesma hora. Nas preguntas figurará a puntuación das mesmas. 

 3.- Todos os exames incluirán de forma progresiva teoría, á que haberá que contestar en forma 
correcta tanto no contido como na expresión e ortografía. 

 4.- O Departamento realizará exames de recuperación de cada unha das avaliacións. A nota de dito 
exame substituirá á nota global da avaliación. 

 5.- a)  En cada avaliación calcularase unha nota (N1, N2 e N3) cos seguintes criterios:   

 A nota do exame de avaliación corresponderá aproximadamente a un 60%. O 40% 
restante decidirase a partir de outros criterios: chamadas en clase, probas individuais e/ou 
colectivas, caderno de clase,...Este ultimo tipo de probas non teñen por que ser anunciadas. 
En todo caso, as porcentaxes anteriores son só indicativas e poderán ser modificadas a criterio 
do profesorado de cada grupo. 

 

  b) As notas finais para cada avaliación (A1, A2 e A3) confeccionaranse do seguinte xeito: 
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Nota da primeira avaliación:  A1= N1 

Nota da segunda avaliación:  A2=N2. 

Nota da terceira avaliación:  A3 = media aritmética de N1, N2 e N3. Esta media deberá ser 
igual ou superior a 5, noutro caso a nota non superará o 4. 

 

  c) A nota final será aproximada a un número enteiro tendo en conta o traballo de cada alumno ou 
alumna en particular.  

 
6.-Cada alumno ou alumna terá un caderno específico para a materia de matemáticas. Este caderno 

poderá ser requirido polo profesor/a en calquera momento. 

7.-Todo o alumnado ten dereito a que se lle explique razoadamente o que fixo mal e ben nun exame. 
Para solicitar explicacións relativas ás probas escritas, hai que dirixirse ao profesor/a de matemáticas 
na semana seguinte a coñecerse publicamente a nota. 

8.-A proba extraordinaria de setembro elaborarase en base aos contidos programados para o curso e 
impartidos, non incluirá aqueles contidos que queden sen impartir ao longo do curso. Incluirá materia das 
tres avaliacións e a puntuación de cada pregunta aparecerá especificada. 

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente. 

Para a avaliación dos distintos elementos do proceso de ensino utilizaranse os indicadores que se 
presentan a continuación: 

PLANIFICACIÓN: 

INDICADORES 

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o desenvolvemento desta. 

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación da aula tendo en conta as 
particularidades de cada un dos grupos de estudantes.  

4. Programa actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.  

5. Planifica as clases de modo flexible, prepara actividades e recursos axustados á programación da aula e ás 
necesidades e aos intereses do alumnado. 

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o 
seguimento do progreso de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns á súa materia. 
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MOTIVACIÓN DO ALUMNADO: 

INDICADORES 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade. 

2. Considera situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...). 

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.  

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas.  

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado. 

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase. 

7. Promove a reflexión dos temas tratados. 

DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA 

INDICADORES 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas... 

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos... 

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.  

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula. 

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída cos estudantes. 

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos e as alumnas. 

8. Presenta actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa. 

9. Presenta actividades de grupo e individuais. 

 

 

 



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

 25

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE 

INDICADORES 

1. Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica. 

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.  

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode melloralas. 

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das alumnas, e dá pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 

7. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación. 

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron alcanzados suficientemente. 

9. Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel dos estudantes, etc. 

11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais. 

 

10. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes.  

Actividades de avaliación.  

- Haberá dous exames parciais antes do mes de abril. A materia estará repartida entre os dous.  
- Haberá un exame final no mes de abril.  
- O alumnado que cos exames parciais obteña unha nota media igual ou superior a 5, terá a materia 

aprobada sen facer o exame do mes de abril. O alumnado que cos exames parciais obteña unha media 
inferior a 5 puntos deberá facer o exame de toda a materia no mes de abril, co que aprobará a materia 
acadando unha puntuación de 5 puntos ou superior.  

- Se na sesión de avaliación ordinaria do mes de maio algún alumno ou alumna é cualificado 
negativamente na materia pendente, poderá facer outra proba final no mes de setembro nas datas 
determinadas pola xefatura de estudos.  

Programa de reforzo.  

- Para resolver as dúbidas que lle xurdan na preparación dos exames, o alumnado será atendido polo seu 
profesor de matemáticas do presente curso.  

Contidos.  
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Os contidos serán os que aparecen na programación do departamento do curso anterior, agás 
aqueles non tratados e que están especificados nos apartados correspondentes á memoria de dito curso.  

11. Organización dos procedementos que lle permiten ao alumnado acreditar os 
coñecementos necesarios en determinadas materias. 

Por tratarse de unha materia troncal obrigatoria que ademais ten unha materia de continuidade no 
seguinte curso, non é posible acreditar o seu coñecemento previo. Porén, e debido á posibilidade do 
cambio de modalidade que a lei permite ao promocionar ao segundo curso a maneira de acreditar os seus 
coñecementos previos é cursando dita materia paralelamente á correspondente do segundo curso e 
recibindo un tratamento análogo a se como de unha materia pendente se tratase. 

12. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados.  

Entendemos que a avaliación inicial non pode limitarse a unha proba escrita, o profesor ten que valorar a 
capacidade de traballo individual e en grupo, a autonomía no traballo, a capacidade de concentración na 
aula e a expresión oral, entre outras cuestións, ademais do nivel na materia de matemáticas. 
Para facer unha valoración inicial de cada alumno será pois necesario traballar durante dúas ou tres 
semanas e despois realizar a primeira proba escrita.  
As matemáticas son en todos os niveis progresivas e acumulativas, por iso os primeiros temas de cada 
curso son ampliacións de temas vistos no curso anterior, isto permite que se poida empezar co temario e 
poñer valor aos coñecementos previos dos alumnos. 
Se despois disto o profesor detectase algún problema, nas reunións de departamento e na avaliación inicial, 
marcada pola xefatura de estudos, tomaranse, dentro das posibilidades do centro, as medidas que se 
consideren oportunas para cada caso. 

13. Medidas de atención á diversidade  

  
Unha vez realizada a avaliación inicial e detectado o nivel do alumnado, poderase adoptar unha serie de 
medidas no que respecta aos distintos ritmos de aprendizaxe. Os distintos niveis das actividades permiten 
que o alumnado se adapte ao seu nivel e que atope tanto actividades de nivel básico como actividades de 
ampliación de contidos. 

            Adaptación Curricular Individualizada (ACI): As  posibles adaptacións curriculares estarán precedidas 
dunha avaliación das necesidades educativas especiais do alumnado e a conseguinte proposta curricular 
específica. Realizaranse buscando o máximo desenvolvemento das competencias básicas de acordo coas 
posibilidades do alumnado. A avaliación e a promoción tomarán como referencia os obxectivos e criterios 
de avaliación fixados nas adaptacións.    

 

14. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.  

Existen contidos que non son patrimonio exclusivo dunha área do coñecemento, senón que están 
presentes en varias destas áreas. Trátase dos temas transversais, contidos que deben impregnar a 
actividade docente e estar presentes na aula de forma permanente, xa que se refiren a problemas e 
preocupacións fundamentais para un bo desenrolo social. 
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 Todos os temas transversais pódense tratar dende a área de matemáticas, aínda que unicamente 
sexa mediante a actitude no traballo na clase, na formación dos grupos, nos debates, nas intervencións e 
directrices do profesor, etc. 

 Porén, as principais vías que comunican as matemáticas cos temas transversais son: a exposición de 
problemas e o deseño de actividades, debendo prestar moita  atención para que nestes: 

 Non exista o mínimo indicio de discriminación por sexo, nivel cultural, relixión, riqueza, aspecto físico, 
etc. 

 Foméntese positivamente o respecto aos dereitos humanos e os valores democráticos recoñecidos na 
constitución. 

 Axúdese a formar unha actitude crítica ante o consumo (matemática financeira, estatística, azar, etc.). 
 Esperten no alumnado a sensibilidade cara a natureza, o coidado da saúde e a prevención de 

enfermidades (consumo de auga, distribución da poboación, deterioro de especies e espazos naturais, 
frecuencia cardíaca no deporte, dieta equilibrada, etc.) 

 Reforcen os valores de tolerancia, solidariedade e cooperación (problemas que traten conceptos como 
el paro, a diferenza de soldo entre homes e mulleres, la obxección de conciencia, as pensións, os 
accidentes na estrada, etc.). 

Na área de Matemáticas de Bacharelato débense dar contido ós seguintes temas transversais: 

Educación do consumidor: 

 É necesario que o alumnado valoren a importancia dun consumo responsable. 

 Pódense propoñer actividades de compravenda, e outras nas que sexan tratados los conceptos de 
interese simple e composto. Aproveitando a realización destas actividades para concienciar ao 
alumnado da importancia dun consumo crítico e responsable, e de analizar sempre con coidado as 
ofertas comerciais e financeiras. 

 O tema de funcións e gráficas pódese aproveitar para explicar os mecanismos do mercado: 
fabricación, distribución, venda, publicidade,… Establecer un debate sobre o consumismo na 
sociedade e o fenómeno da publicidade. 

Educación para a convivencia  

 Utilizando exercicios e actividades cos números racionais e reais, relacionados co reparto, 
fomentar no alumnado a idea de igualdade e de xustiza. Incidir na necesidade de compartir cos 
demais, sen esquecer a importancia de ser tolerantes cas persoas diferentes pola súa raza, sexo o 
condición social. 

 Facendo constar o crecente envellecemento da sociedade introducir a importancia de desenrolar 
unha conciencia de respecto e afecto as persoas maiores. Constatar a necesidade que a sociedade 
ten dos seus coñecementos e experiencias. 

Educación ambiental 

 Realizando actividades nas que se expoña a factura do teléfono e da electricidade, pódese chamar 
a atención sobre a necesidade dunha utilización responsable dos recursos naturais, sinalando a 
necesidade de conciliar o desenrolo humano e o respecto ao medio ambiente. 

Educación multicultural 
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 Seguindo a  liña da introdución deberíamos explicar a relación existente entre as matemáticas e os 
coñecementos históricos.  Sinalar a transmisión dos coñecementos e contidos do saber ao longo 
dos séculos dunhas culturas a outras.  

 Facer ver a importancia do respecto as demais culturas e mostrar a forma na que os coñecementos 
destas enriquece a nosa propia cultura. 

Educación no sexista 

 Pedir ao alumnado que exprese as súas opinións sobre a igualdade de oportunidades, de 
retribucións, as cifras do paro feminino... 

 Desenrolar un debate sobre as condutas e hábitos  sexistas que, a cotío, obsérvanse en moitos 
ámbitos, mostrando a necesidade por parte de todos de combatelas e eliminalas. 

 Estimular o dialogo como maneira de expresión e valorar a importancia deste como medio de 
resolución de conflitos. 

Educación para a paz. 

 Identificar os elementos matemáticos presentes nas argumentacións sociais, políticas e 
económicas, analizando criticamente as funciones que desempeñan. 

 Mostrar flexibilidade para modificar o propio punto de vista na solución de problemas. 

 

15. Contribución do departamento ao Proxecto Lector. 

O departamento de Matemáticas comprométese co fomento da lectura en todas as materias e cursos en 
colaboración co equipo da Biblioteca do centro. Entre as actuacións previstas para o fomento da lectura 
pódense citar as seguintes: 

 Recomendar lecturas ao noso alumnado. 
 

 Propoñer lecturas voluntarias como actividades complementarias.  
Este curso proporemos: 

 Ernesto. El aprendiz de matemago, de José Muñoz Santoja, para 1º de ESO. 
 Los diez magníficos, de Anna Cerasoli y El señor del cero, de María Isabel Molina, para 2º de 

ESO. 
 La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa, para 3º de ESO. 
 El curioso incidente del perro a media noche, de Mark Haddon, para 4º de ESO. 
 El tio Petros y la conjetura de Goldbach, de Apostolo Doxiadis, para 1º de bacharelato. 

 Lectura en clase de artigos de divulgación científica ou novas relacionadas coas matemáticas. 

 Colaboración co equipo da Biblioteca do centro para a adquisición de libros de matemáticas. 

 Lectura de gráficos e infografías de actualidade e relacionadas coa materia. 

 Participación nas actividades programadas polo equipo da Biblioteca ao longo do curso. 
  
 

16. Contribución do departamento ao plan TIC. 

O departamento colaborará co plan TIC no centro promovendo a o coñecemento e a boa utilización, tanto 
polo profesorado como polo alumnado, das Tecnoloxías da Información e Comunicación, a través das 
seguintes accións: 
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 Utilización do correo electrónico e aulas virtuais ( Moodle, Cesga) como medio de comunicación co 
alumnado, presentación de traballos, e avaliación de actividades. 

 Actividades encamiñadas a desenvolver unha actitude crítica ante as distintas informacións 
presentes na web, analizando a súa distinta fiabilidade 

 Utilización de diferentes recursos e aplicacións (Follas de cálculo, GeoGebra, Google Docs,...) na 
práctica docente diaria. 

 

17. Contribución do departamento ao Plan de Convivencia. 

O departamento colaborará co Plan de Convivencia do centro a través das seguintes accións: 

 Promoción da igualdade entre homes e mulleres, destacando sempre que sexa posible as achegas 
da muller no campo da ciencia, e presentando exemplos de científicas relevantes que podan servir 
como modelo ao noso alumnado. 

 Promoción da integración e colaboración entre o noso alumnado, a través da elaboración de 
actividades e traballos en grupo, saídas formativas, etc. 

 Apoio ao Grupo de Convivencia do centro tanto nas súas accións xerais como nas actuacións 
concretas con alumnos que presenten algún tipo de dificultade neste ámbito. 

 

18. Actividades complementarias e extraescolares. 

Desde sempre, o departamento de matemáticas do I.E.S. David Buján de Cambre considerou que unha 
parte importantísima da formación do alumnado non pasa pola aula. Como consecuencia, 
comprometémonos activamente na realización e elaboración de actividades que tivesen como obxectivo 
incidir nun aspecto da formación matemática distinto do puramente académico.  

 É o noso desexo afondar máis nesta liña, polo que lle propuxemos á directiva do centro asi como ao 
Consello Escolar do mesmo a realización para este curso das seguintes actividades (sen que esta relación 
supoña a imposibilidade de realización de outras que, no transcurso do ano escolar, podan xurdir): 

 “Xeometría para todos” para o alumnado de ESO e primeiro de bacharelato en xeral. 

 Concurso de “Fotografía e Matemáticas” para o alumnado en xeral no segundo trimestre. 

19. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas 
en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.  

O Departamento de Matemáticas avaliará de forma conxunta a Programación Docente en dúas ocasións de 
forma xeral, unha antes do comezo do curso escolar trala súa elaboración e outra ao finalizar o curso 
escolar.  

Extraordinariamente, cando se observe algunha deficiencia ou exista algunha disposición legal que así o 
aconselle, en calquera reunión do Departamento, avaliarase a programación e os resultados académicos, 
adoptando as modificacións que o departamento considere necesarias. 

Son aspectos susceptibles de analizar como parte da revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica os seguintes: 

Planificación: 
- Os estándares de aprendizaxe avaliables están organizados e secuenciados oportunamente en 

relación ás unidades didácticas previstas.  
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- Definíronse os indicadores de logro vinculados aos estándares de aprendizaxe. 
- Asociáronse aos estándares de aprendizaxe avaliables os instrumentos de avaliación e indicadores 

de logro. 
- Deseñouse a avaliación inicial e definíronse as consecuencias dos resultados. 
- A temporalización e secuenciación planificada para cada unidade didáctica foi axeitada. 
- Establecéronse canles de coordinación co resto do profesorado que imparte clase no mesmo 

grupo. 
- Establecéronse mecanismos adecuados de difusión da programación entre o alumnado e as 

familias. 

Aplicación: 
- Definíronse actividades de apoio, reforzo e recuperación vinculados aos estándares de aprendizaxe. 
- Contémplanse medidas de atención á diversidade axeitadas. 
- Presentáronse artigos, revistas e libros relacionados coa materia para a animación á lectura e o 

desenvolvemento da compresión e expresión oral e escrita. 
- Adoptáronse medidas para incorporar as TIC aos procesos de ensinanza e aprendizaxe. 
- Aplicouse a metodoloxía didáctica establecida na programación. 
- Adecuación dos reforzos e actividades de recuperación. 
- Realizouse unha selección axeitada e variadas dos recursos didácticos e metodolóxicos. 
- Desenvolvéronse os temas transversais nas diferentes unidades didácticas programadas. 
- Houbo unha oferta axeitada de actividades complementarias e/ou extraescolares desde o 

departamento. 

Resultados: 
- Informouse ao alumnado sobre os estándares de aprendizaxe avaliables, os procedementos e 

instrumentos de avaliación e os criterios de cualificación. 
- Empregáronse procedementos e instrumentos de avaliación variados. 
- Identificáronse os instrumentos de avaliación aplicables a cada estándar de aprendizaxe. 
- Os criterios de cualificación resultaron comprensibles para o alumnado. 
- Houbo algunha reclamación as cualificacións finais por parte do alumnado. 
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