
1º BAC: Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 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 

A medida que as matemáticas foron ensanchando e diversificando o seu obxecto e a súa 
perspectiva, creceu a súa valoración como un instrumento indispensable para interpretar a realidade, así 
como unha forma de expresión de distintos fenómenos sociais, científicos e técnicos. Convértense así nun 
imprescindible vehículo de expresión e adquiren un carácter interdisciplinario que debe impregnar o seu 
proceso de ensinanza-aprendizaxe.  
Mirar a realidade social nas súas diversas manifestacións económicas, artísticas, humanísticas, políticas, 
etc., desde unha perspectiva matemática e acometer desde ela os problemas que considera, implica 
desenvolver a capacidade de simplificar e abstraer para facilitar a comprensión; a habilidade para analizar 
datos, entresacar os elementos fundamentais do discurso e obter conclusións razoables; rigor nas 
argumentacións pero, sobre todo, autonomía para establecer hipóteses e contrastalas, e para deseñar 
diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os resultados obtidos a situacións análogas.  
Para logralo, resulta tan importante a creatividade como manter unha disposición aberta e positiva cara ás 
matemáticas que permita percibilas como unha ferramenta útil á hora de interpretar con obxectividade o 
mundo que nos rodea. Unha perspectiva que adquire o seu verdadeiro significado dentro dunha dinámica 
de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin o proceso de ensinanza-aprendizaxe 
desta materia.  
Neste contexto, a forte abstracción simbólica, o rigor sintáctico e a esixencia probatoria que definen o 
saber matemático, deben ter nesta materia unha relativa presenza. Pola súa banda, as ferramentas 
tecnolóxicas ofrecen a posibilidade de evitar tediosos cálculos que pouco ou nada achegan ao tratamento 
da información, permitindo abordar con rapidez e fiabilidade os cambiantes procesos sociais mediante a 
modificación de determinados parámetros e condicións iniciais. Non por iso debe deixar de traballarse a 
fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que 
lles poden levar a falsos resultados ou inducilos a confusión nas conclusións.  
Tanto desde un punto de vista histórico coma desde a perspectiva do seu papel na sociedade actual, 
poucas materias se prestan coma esta a tomar conciencia de que as matemáticas son parte integrante da 
nosa cultura. Por iso, as actividades que se consideren deben favorecer a posibilidade de aplicar as 
ferramentas matemáticas á análise de fenómenos de especial relevancia social, tales como a diversidade 
cultural, a saúde, o consumo, a coeducación, a convivencia pacífica ou o respecto ao ambiente.  
Converter a sociedade da información en sociedade do coñecemento require capacidade de busca selectiva 
e intelixente da información e extraer dela os seus aspectos máis relevantes, pero supón ademais saber dar 
sentido a esa busca. Por iso, sen menoscabo da súa importancia instrumental, hai que resaltar tamén o 
valor formativo das matemáticas en aspectos tan importantes como a busca da beleza e a harmonía, o 
estímulo da creatividade ou o desenvolvemento daquelas capacidades persoais e sociais que contribúan a 
formar cidadáns autónomos, seguros de si mesmos, decididos, curiosos e emprendedores, capaces de 
afrontar os retos con imaxinación e abordar os problemas con garantías de éxito.  
O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais obriga a 
formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao campo da economía ou a 
socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio. Por iso, e cun criterio exclusivamente 
propedéutico, a materia, dividida en dous cursos, estrutúrase en torno a tres eixes: Aritmética e Álxebra, 
Análise, e Probabilidade e Estatística. Os contidos do primeiro curso adquiren a dobre función de 
fundamentar os principais conceptos da análise funcional e ofrecer unha base sólida á economía e á 
interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. No segundo curso establécense de 
forma definitiva as achegas da materia a este bacharelato sobre a base do que será o seu posterior 
desenvolvemento na Universidade ou nos ciclos formativos da Formación Profesional. A estatística 
inferencial ou a culminación no cálculo infinitesimal das achegas da análise funcional son un bo exemplo 
diso.  
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. 
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: 
 

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. 
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No proxecto de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Socias 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 Aplicadas ás Ciencias Sociais 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 
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. 
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3. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 
competencias clave 

3. 1. Obxectivos: 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades:  

- Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar 
fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

- Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de 
verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións 
intuitivas como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

- Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 
tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e 
rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento.  

- Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de 
problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si 
mesmo e creatividade.  

- Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, 
encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias 
lóxicas.  

- Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da 
información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra 
índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.  

- Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 
Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas 
matematicamente.  

- Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo 
relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, 
actual e histórico, como parte da nosa cultura. 

 



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 Binomios. Propiedades 
1.5 Expresión decimal dos números reais. Números aproximados 

15 

2 Aritmética mercantil 

2.1 Aumentos e diminucións porcentuais 
2.2 Taxas e números índices 
2.3 Intereses bancarios 
2.4 Que é a “taxa anual equivalente” (T. A. E.) 
2.5 Amortización de préstamos 
2.6 Progresións xeométricas 
2.7 Cálculo de anualidades e mensualidades para amortizar débedas 
2.8 Produtos  financeiros 

10 

3 Álxebra 

3.1 As igualdades na álxebra 
3.2 Factorización de polinomios 
3.3 Fraccións alxébricas 
3.4 Resolución de ecuacións 
3.5 Resolución de sistemas de ecuacións 
3.6 Método de Gauss para sistemas lineais 
3.7 Inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita 
3.7 Inecuacións lineais con dúas incógnitas 

20 

4 Funcións elementais 

4.1 As funcións e o seu estudo 
4.2 Funcións lineais. Interpolación 
4.3 Funcións cadráticas. Interpolación 
4.4 Funciones de proporcionalidade inversa 
4.5 Función raíz 
4.6 Funcións definidas “a anacos” 
4.7 Transformacións elementais de funcións 

12 

5 
Funcións  exponenciais, logarítmicas e 

trigonométricas 

5.1 Composición de funcións 
5.2 Función inversa ou recíproca doutra 
5.3 Funcións exponenciais 

12 
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5.4 Funcións logarítmicas 
5.5 Funcións trigonométricas 

6 
Límites de funciones. Continuidade e 

ramas infinitas 

6.1 Visión intuitiva da continuidade. Tipos de descontinuidades 
6.2 Límite dunha función nun punto. Continuidade 
6.3 Cálculo de límites nun punto 
6.4 Límite dunha función cando  x  
6.5 Cálculo de límites cando  x  
6.6 Límite dunha función cando  x  
6.7 Ramas infinitas. Asíntotas 
6.8 Ramas infinitas nas funcións racionais 
6.9 Ramas infinitas nas funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas 

15 

7 Derivadas 

7.1 Medida do crecemento dunha función 
7.2 Obtención da derivada a partires da expresión analítica 
7.3 Función derivada doutra 
7.4 Regras para obter as derivadas dalgunhas funcións 
7.5 Utilidade da función derivada 
7.6 Representación de funcións 

20 

8 Distribucións bidimensionais 

8.1 Distribucións bidimensionais. Nubes de puntos 
8.2 Correlación lineal 
8.3 Parámetros asociados a unha distribución bidimensional 
8.4 Recta de regresión 
8.5 Hai dúas rectas de regresión 
8.6 Táboas de continxencia 

10 

9 
Distribucións  de probabilidade de 

variable discreta 

9.1 Calculo de probabilidades 
9.2 Distribución estatística e distribución de probabilidade 
9.3 Distribución de probabilidade de variable discreta 
9.4 Distribución binomial 
9.5 Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial 
9.6 Axuste dun conxunto de datos a unha distribución binomial 

15 

10 
Distribucións de probabilidade de 

variable continua 

10.1 Distribucións de probabilidade de variable continua 
10.2 A distribución normal 
10.3 Calculo de probabilidades en distribucións normais 
10.4 A distribución binomial aproxímase á normal 
10.5 Axuste dun conxunto de datos a unha distribución normal 

15 
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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. 

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

CCL 

CMCCT 

Todas 

i 

l 

B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das operacións 
utilizadas, coherencia das solucións coa situación, revisión 
sistemática do proceso, procura doutras formas de resolución e 
identificación de problemas parecidos. 

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

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

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e 
eficacia. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

CMCCT 

CAA 

Todas 

g 

i 

B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de informes 
científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 

B1.5. 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 as conclusións e os resultados obtidos. 

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

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

CMCCT Todas 

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia 
demostrar. 

CMCCT 

CD 

Todas 

i 

l 

B1.6. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou contextos do 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación 

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: problema de 
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, 

CMCCT 

 

Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

m mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo. formulado. metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

 

Todas 

h 

i 

l 

n 

 

 

B1.6. 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. 

 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior; da 
xeralización de propiedades e leis matemáticas; e 
do afondamento nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas 
formulando novas preguntas, xeralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

CMCCT 

 

 

Todas 

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Todas 

e 

g 

i 

 

B1.6. 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. 

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 
procedemento, os resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla 
o proceso de investigación realizado, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 

 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

CCL 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na 
procura de solucións coma para mellorar a eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

CMCCT 

CD 

Todas 

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

CCL 

 

Todas 

MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e 
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do 
problema de investigación e de consecución de obxectivos, 
formula posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 

CMCCT 

 

Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

impresións persoais sobre a experiencia. 

i 

l 

 

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

 

B1.7. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

 

CMCCT 

CSC 

 

Todas 

MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, 
así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.7.5. 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 

 

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

 

B1.8. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

MACS1B1.8.1. 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 

n 

ñ 

 B1.6. 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. 

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 

 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Todas 

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma 
crítica os resultados achados, etc. 

CMCCT 

CAA 

 

Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

o 

p 
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 
CSC 

CSIEE 

 

Todas 

b 

i 

l 

m 

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización ou de 
modelización), valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

 

Todas 

b 

i 

l 

 B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 
científico. 

 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

MACS1B1.11.1. 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 aprende diso para situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 

 

Todas 

g 

i 

B1.5. 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 as conclusións e os resultados obtidos. 

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

B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas que axuden 
á comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MACS1B1.12.1. 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. 

 

CD 

CMCCT 

 

 

Todas 

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

 

CMCCT 

 

4, 5, 6, 7 

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

 

Todas 

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar 
e comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

CMCCT 

 

8, 9, 10 

e 

g 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de xeito habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 

MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 

CD 

 

Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

i 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 as conclusións e os resultados obtidos. 

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

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. 

información salientable, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

CCL 

 

Todas 

MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 

CD 

CAA 

 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

i B2.1. Números racionais e irracionais. Número real. Representación 
na recta real. Intervalos. 

B2.2. Aproximación decimal dun número real. Estimación, redondeo 
e erros. 

B2.3. Operacións con números reais. Potencias e radicais. Notación 
científica. 

B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións 
para presentar e intercambiar información, 
controlando e axustando a marxe de erro esixible 
en cada situación, en contextos da vida real. 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e 
irracionais) e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

 

CMCCT 1 

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de números reais. 

CMCCT 1 

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa 
graficamente calquera número real. 

CMCCT 1 

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou programas informáticos, utilizando a 
notación máis axeitada e controlando o erro cando 
aproxima. 

CMCCT 

 

1 

i B2.4. Operacións con capitais financeiros. Aumentos e diminucións 
porcentuais. Taxas e xuros bancarios. Capitalización e 
amortización simple e composta. 

B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos para a realización de 
cálculos financeiros e mercantís. 

B2.2. Resolver problemas de capitalización e 
amortización simple e composta utilizando 
parámetros de aritmética mercantil, empregando 
métodos de cálculo ou os recursos tecnolóxicos 
máis axeitados. 

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente 
parámetros de aritmética mercantil para resolver 
problemas do ámbito da matemática financeira 
(capitalización e amortización simple e composta) 
mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos 
apropiados. 

CMCCT 

 

2 

i B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en factores. 

B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e reducibles a elas, 
exponenciais e logarítmicas. Aplicacións. 

B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica 
situacións relativas ás ciencias sociais, e utilizar 
técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas 

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para 
representar situacións formuladas en contextos reais. 

 

CMCCT 3 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao con dúas 
incógnitas. Clasificación. Aplicacións. Interpretación xeométrica. 

B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas: método de 
Gauss. 

B2.10. Formulación e resolución de problemas das ciencias sociais 
mediante sistemas de ecuacións lineais. 

apropiadas para resolver problemas reais, dando 
unha interpretación das solucións obtidas en 
contextos particulares. 

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias 
sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións. 

CMCCT 

 

3 

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada 
dos resultados obtidos e exponos con claridade. 

CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

i B3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos 
sociais e económicos mediante funcións. 

B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha función en 
forma alxébrica, por medio de táboas ou de gráficas. 
Características dunha función. 

B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das funcións reais 
de variable real (polinómicas, exponencial e logarítmica, valor 
absoluto, parte enteira, e racionais e irracionais sinxelas) a partir 
das súas características. Funcións definidas a anacos. 

B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións 
reais tendo en conta as súas características e a 
súa relación con fenómenos sociais. 

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma 
alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e 
relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e 
científicos, extraendo e replicando modelos. 

 

CMCCT 

 

4, 5 

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente 
eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os 
erros de interpretación derivados dunha mala elección, 
para realizar representacións gráficas de funcións. 

CMCCT 

 

4, 5 

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as 
características dunha función, comprobando os resultados 
coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades 
abstractas e problemas contextualizados. 

CMCCT 

 

4, 5, 6, 7 

i B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cadrática. Aplicación a 
problemas reais. 

 

B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a 
partir de táboas, e coñecer a utilidade en casos 
reais. 

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante 
interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, 
e interprétaos nun contexto. 

CMCCT 4 

i B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das funcións reais 
de variable real (polinómicas, exponencial e logarítmica, valor 
absoluto, parte enteira, e racionais e irracionais sinxelas) a partir 
das súas características. As funcións definidas a anacos. 

B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. Cálculo de 
límites sinxelos. O límite como ferramenta para o estudo da 
continuidade dunha función. Aplicación ao estudo das asíntotas. 

B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito, para estimar as 
tendencias. 

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha 
función. 

CMCCT 6 

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas 
dunha función en problemas das ciencias sociais. 

CMCCT 6 

i B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. Cálculo de 
límites sinxelos. O límite como ferramenta para o estudo da 
continuidade dunha función. Aplicación ao estudo das asíntotas. 

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a 
continuidade nun punto en funcións polinómicas, 
racionais, logarítmicas e exponenciais. 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade 
da función nun punto para extraer conclusións en 
situacións reais. 

CMCCT 6 

i B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación instantánea. B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun CMCCT 7 



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

 14

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

Aplicación ao estudo de fenómenos económicos e sociais. 
Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica. 
Recta tanxente a unha función nun punto. 

B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións elementais 
sinxelas que sexan suma, produto, cociente e composición de 
funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas. 

de variación media nun intervalo e nun punto como 
aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as 
regras de derivación para obter a función derivada 
de funcións sinxelas e das súas operacións. 

intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e 
situacións extraídas da vida real. 

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a 
función derivada dunha función e obter a recta tanxente a 
unha función nun punto dado. 

CMCCT 7 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade   

i 

l 

 

 

B4.1. Estatística descritiva bidimensional: táboas de continxencia. 

B4.2. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 

B4.3. Distribucións condicionadas. 

B4.4. Medias e desviacións típicas marxinais e condicionadas. 

B4.5. Independencia de variables estatísticas. 

 

B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables 
discretas ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados coa economía e outros fenómenos 
sociais, e obter os parámetros estatísticos máis 
usuais mediante os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a 
dependencia entre as variables. 

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 

CMCCT 8 

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 
máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en 
situacións da vida real. 

CMCCT 8 

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros, para aplicalos 
en situacións da vida real. 

CMCCT 8 

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou 
non estatisticamente dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais, para poder 
formular conxecturas. 

 

CMCCT 8 

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas 
para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, 
e usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e 
analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

CMCCT 

 

8 

i 

l 

 

B4.6. Dependencia de dúas variables estatísticas. Representación 
gráfica: nube de puntos. 

B4.7. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas. Covarianza 
e correlación: cálculo e interpretación do coeficiente de correlación 
lineal. 

B4.8. Regresión lineal. Predicións estatísticas e fiabilidade destas. 
Coeficiente de determinación 

B4.2. 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 
realizar predicións a partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos 
económicos e sociais. 

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou 
non estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 

 

CMCCT 8 

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a 

CMCCT 8 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

interpretación do coeficiente de correlación lineal para 
poder obter conclusións. 

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión 
de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 

CMCCT 8 

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a 
partir da recta de regresión mediante o coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con 
fenómenos económicos e sociais. 

CMCCT 8 

i 

l 

B4.9. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante a 
regra de Laplace e a partir da súa frecuencia relativa. Axiomática 
de Kolmogorov. 

B4.10. Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabilidades. 

B4.11. Experimentos simples e compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. 
Media, varianza e desviación típica. 

B4.13. Distribución binomial. Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 

B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de 
distribución. Interpretación da media, varianza e desviación típica. 

B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución normal. 
Asignación de probabilidades nunha distribución normal. 

B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos, utilizando a 
regra de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de reconto e a axiomática da 
probabilidade, empregando os resultados 
numéricos obtidos na toma de decisións en 
contextos relacionados coas ciencias sociais. 

MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou non, 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 

 

CMCCT 9, 10 

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha 
variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula 
os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 

CMCCT 9 

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha 
variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e 
calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades 
asociadas. 

CMCCT 10 

i 

l 

B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. 
Media, varianza e desviación típica. 

B4.13. Distribución binomial. Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de probabilidades. 

B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de 
distribución. Interpretación da media, varianza e desviación típica. 

B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución normal. 
Asignación de probabilidades nunha distribución normal. 

B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación da 
distribución binomial pola normal. 

B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse 
mediante as distribucións de probabilidade binomial 
e normal, calculando os seus parámetros e 
determinando a probabilidade de sucesos 
asociados. 

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros 
e calcula a súa media e a desviación típica. 

CMCCT 9 

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

CMCCT 

 

9 

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse 
mediante unha distribución normal, e valora a súa 
importancia nas ciencias sociais. 

CMCCT 

 

10 

MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados 
a fenómenos que poden modelizarse mediante a 

CMCCT 

 

10 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

distribución normal a partir da táboa da distribución ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados 
a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa aproximación pola 
normal, valorando se se dan as condicións necesarias para 
que sexa válida. 

CMCCT 10 

e 

i 

 

B4.17. Identificación das fases e as tarefas dun estudo estatístico. 
Análise e descrición de traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información, e detectando erros e manipulacións. 

 

B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición 
de situacións relacionadas co azar e a estatística, 
analizando un conxunto de datos ou interpretando 
de xeito crítico informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a publicidade e 
outros ámbitos, e detectar posibles erros e 
manipulacións tanto na presentación dos datos 
coma das conclusións. 

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situacións relacionadas co azar e a estatística. 

CCL 9, 10 

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de 
informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

CMCCT 

 

9, 10 

 
 
 



4. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

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

 Utilizar os números reais para representar e intercambiar información, controlando ou acoutando o 
erro en cada situación. 

 Utilización de valores exactos ou aproximados dependendo do contexto do problema. 

 Traducir a linguaxe alxébrica situacións relativas ás ciencias sociais. 

 Traducir a linguaxe gráfica situacións relativas ás ciencias sociais. 

 Utilizar as técnicas matemáticas axeitadas para resolver problemas, interpretando as solucións 
obtidas. 

 Realización de operacións con potencias.  

 Realización de operacións con radicais expresándoos previamente como potencias de expoñente 
fraccionario.  

 U�lización da notación cien�fica.  

 Descrición de subconxuntos da recta real por medio de intervalos ou desigualdades.  

 Aplicación das propiedades dos logaritmos ao cálculo de expresións numéricas.  

 Cálculo do termo xeral, dun termo determinado, da razón e da suma de n termos dunha progresión 
xeométrica da que se coñecen dous datos.  

 Cálculo da suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica decrecente.  

 Utilizar as porcentaxes e as fórmulas de xuro simple e composto para resolver problemas 
financeiros. 

 Aplicación do teorema do factor para o cálculo das raíces enteiras dun polinomio.  

 Descomposición factorial dun polinomio.  

 Cálculo do m.c.d. e do m.c.m. de dous ou máis polinomios.  

 Simplificación de fraccións alxébricas.  

 Realización de operacións con fraccións alxébricas.  

 Resolución de ecuacións de segundo grao por aplicación da fórmula xeral.  

 Resolución de ecuacións bicadradas mediante un cambio de variable que as converta en cadradas.  

 Resolución de ecuacións polinómicas de grao superior mediante factorización.  

 Resolución de ecuacións racionais e radicais. Comprobación da validez das solucións ob�das.  

 Resolución de ecuacións exponenciais e logarítmicas.  

 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Representación gráfica.  

 Discusión e resolución de sistemas de tres ecuacións lineais con tres incógnitas polo método de 
Gauss.  

 Formulación e resolución de problemas de contextos diversos que dean lugar a ecuacións ou 
sistemas de ecuacións.  

 Resolución de inecuacións lineares cunha incógnita dando as solucións tanto en forma de conxunto 
como pola súa representación gráfica.  

 Resolución de inecuacións lineares con dúas incógnitas mediante procedementos gráficos.  

 Resolución de sistemas de dúas ou máis inecuacións cunha incógnita dando as solucións como 
conxunto e graficamente.  

 Resolución gráfica de sistemas de dúas ou máis inecuacións lineares con dúas incógnitas sinalando a 
rexión fac�ble.  

 Formulación e resolución de problemas de contextos diversos que dean lugar a inecuacións ou 
sistemas de inecuacións dos tratados nesta unidade  

 Recoñecemento das variables, o dominio e o percorrido dunha función á vista da súa gráfica.  

 Cálculo do valor dunha función nun punto e elaboración de táboas de valores a par�r da expresión 
alxébrica dunha función.  

 Cálculo do dominio dunha función.  

 Representación gráfica de funcións elementais, incluídas as definidas a anacos e as que están en 
valor absoluto.  
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 Análise das propiedades de funcións habituais a par�r das súas representacións gráficas.  

 Realización de operacións con funcións expresadas anali�camente.  

 Cálculo da función composta de dúas funcións dadas.  

 Cálculo da función inversa dunha función inver�ble.  

 Determinación dun valor intermedio entre outros dous, correspondentes a unha táboa, mediante a 
interpolación linear.  

 Determinación da ecuación dunha recta da que coñecemos dous puntos polos que pasa.  

 Determinación da función de interpolación cuadrá�ca coñecidos tres puntos que deban pertencer á 
gráfica da función.  

 Determinación das tendencias dunha función a par�r da súa gráfica.  

 Cálculo do límite dunha función, nun punto ou no infinito, dada pola súa expresión alxébrica.  

 Determinación das asíntotas ver�cais e horizontais dunha función a través da súa gráfica ou da súa 
expresión alxébrica.  

 Análise da con�nuidade dunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analí�ca.  

 Determinación dos puntos de descon�nuidade dunha función e clasificación dos mesmos.  

 Análise das simetrías e o signo dunha función.  

 Representación gráfica de funcións cuadrá�cas.  

 Representación gráfica de funcións polinómicas.  

 Representación gráfica da función de proporcionalidade inversa e as ob�das mediante translacións 
e dilatacións.  

 Representación gráfica de sinxelas funcións racionais.  

 Representación gráfica de funcións exponenciais e logarítmicas.  

 Representación gráfica da función valor absoluto e de funcións afectadas por valores absolutos.  

 Asociación de funcións elementais a situacións reais e viceversa.  

 Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.  

 Cálculo da pendente da recta tanxente a unha función nun punto.  

 Cálculo da derivada dunha función nun punto u�lizando a definición.  

 Determinación da función derivada das funcións elementais.  

 Aplicación das regras de derivación na determinación da función derivada dunha función.  

 Aplicación da regra da cadea na determinación da función derivada dunha función composta.  

 Determinación dos intervalos de crecemento e decrecemento dunha función e dos seus extremos 
relativos.  

 Determinación dos intervalos de concavidade e convexidade dunha función e dos seus puntos de 
inflexión. 

 Recoñecer nos fenómenos económicos e sociais as funcións máis frecuentes e interpretar 
situacións presentadas mediante relacións funcionais expresadas en forma de táboas, gráficas ou 
expresións analíticas. 

 Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de diversas situacións utilizando 
métodos numéricos para a obtención de valores descoñecidos. 

 Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos. 

 Calcular parámetros estatísticos de variables estatísticas discretas e continuas e interpretar os 
valores obtidos e valorar a representatividade das mostras utilizadas. 

 Interpretar a relación entre as variables dunha distribución bidimensional utilizando o coeficiente 
de correlación e a recta de regresión. 

 Asignar probabilidade en situacións que se axunten a unha distribución binomial ou normal. 

 Abordar problemas da vida real, organizando e codificando informacións, elaborando hipóteses, 
seleccionando estratexias e utilizando as ferramentas e os modos de argumentación propios das 
matemáticas para enfrontarse a situacións novas con eficacia. 

 Definir dis�ntas variables esta�s�cas, cualita�vas ou cuan�ta�vas, para analizar unha poboación ou 
mostra. 
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 Elaborar táboas de frecuencias. 

 Representación gráfica de variables cualita�vas mediante diagramas de sectores, pictogramas ou 
cartogramas. 

 Representación gráfica de variables discretas mediante diagramas de barras e polígonos de 
frecuencias. 

 Representación gráfica de variables con�nuas mediante histogramas, polígonos de frecuencias e 
pirámides de poboación. 

 Cálculo das medidas de centralización dunha variable cuan�ta�va. 

 Cálculo das medidas de dispersión dunha variable cuan�ta�va. 

 Cálculo das medidas de posición dunha variable esta�s�ca cuan�ta�va. 

 Efectuar diagramas de dispersión de variables bidimensionais. 

 Obtención, por simple observación, do �po de correlación que existe entre dúas variables. 

 Cálculo do coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

 Cálculo e representación gráfica das rectas de regresión dunha variable bidimensional. 

 Realización de es�macións mediante as rectas de regresión. 

 Calcular probabilidades de sucesos en experimentos simples aplicando a regra de Laplace. 

 Iden�ficar v.a. que teñen unha distribución binomial. 

 Asignar probabilidades mediante a función de probabilidade da v.a. B(n, p) ou u�lizando táboas. 

 Formulación e resolución de situacións e problemas asociados a unha distribución binomial. 

 Asignación de probabilidades mediante o manexo directo de táboas ou facendo uso da simetría da 
curva normal.  

 Tipificar unha v.a. N(μ,σ). Resolver problemas de variables aleatorias N(μ,σ)  

 Verificación das condicións necesarias para aproximar unha binomial mediante unha normal. 

 Resolver problemas por aproximación, mediante unha distribución normal dunha v.a. que segue 
unha distribución binomial.  
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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 

 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
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ÉT
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C

TI
TU

D
ES
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A

TE
M

Á
TI

C
A

S  BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 Números reais 

1 

3 Álxebra 

BLOQUE 3: ANÁLISE 

4 Funcións elementais 

5 
Funcións  exponenciais, logarítmicas 

e trigonométricas 

6 
Límites de funciones. Continuidade e 

ramas infinitas 
2 

7 Derivadas 

BLOQUE 4: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

8 Distribucións bidimensionais 

3 

9 
Distribucións  de probabilidade de 

variable discreta 

10 
Distribucións de probabilidade de 

variable continua 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

2 Aritmética mercantil 

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. 

 

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. 
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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 Aplicadas ás Ciencias Sociais 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. 

 

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: 
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 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: 

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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

 

 

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.  
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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.  

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 
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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. 

 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. 
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 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 

 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... 
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 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: 

 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: 
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 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.  
- 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. 
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- 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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