
4º ESO: Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas 

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.  



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

 2 

1. Introdución e  contextualización 

As matemáticas na E.S.O. non son só un fin en si mesmo, senón un medio para que o alumnado 
logre a consecución de competencias ligadas á comunicación lingüística, ao tratamento da información, ao 
coñecemento e interacción co mundo físico, ao ámbito social, cidadán, cultural e artístico e á autonomía 
necesaria para actuar con criterio propio e tomar iniciativas, responsablemente, nos diversos aspectos que 
afecten a súa vida, incluído o campo da aprendizaxe. 

Ninguén dubida de que a linguaxe natural, oral e escrita, é un instrumento de aprendizaxe e de 
comunicación de saberes sen o que dificilmente se progresa. É necesario que todo o alumnado aprenda a 
verbalizar os conceptos, a facer explícita unha idea, a redactar un escrito ou a expoñer un argumento. 
Adquirir esta competencia supón aprender lingua cando se usa en situacións e contextos de comunicación 
diversos. Un de tales contextos é o que proporciona a área de matemáticas. Pero, ademais, a comunicación 
lingüística na área de matemáticas ten características propias como son a súa precisión, a súa concisión e a 
súa falta de ambigüidade, e o dispoñer de símbolos propios e de diferentes rexistros de linguaxe (numérica, 
alxébrica, gráfica...) que están destinados a conseguir expresar claramente acontecementos presentes na 
vida cotiá. 

Na sociedade actual impóñense outras fontes de información, os medios audiovisuais e as T.I.C., 
polo que é necesario que o alumnado adquira as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a 
información para transformala en coñecemento, mantendo en todo momento unha posición crítica. O 
profesorado non se limitará, polo tanto, a ser a única fonte de información, senón que ten que ensinalo a 
buscar información relevante nos procesos de ensinanza e de aprendizaxe. 

Capacitar as alumnas e os alumnos para que se desenvolvan de forma autónoma nun mundo 
caracterizado polos avances científico-técnicos, require que adquiran as bases do pensamento científico 
necesarias para poder interpretar o mundo dos obxectos e dos fenómenos cos que convivimos. Esa 
interpretación precisa da axuda do coñecemento matemático tanto na linguaxe e conceptos que utiliza 
como nas formas de argumentación e razoamento empregadas para a resolución dos problemas, facendo 
útiles e prácticos os coñecementos adquiridos. 

A historia das civilizacións está aí para recordarnos que os saberes e descubrimentos non entenden 
de fronteiras. Sociedades que poden estar atravesando por dificultades na actualidade ou mesmo outras 
que desapareceron foron no seu momento os faros que deron luz ao resto do mundo. A historia das 
matemáticas está ligada á historia da humanidade e, na parte que lle corresponde, é útil para que 
poidamos comprender certos acontecementos do pasado e do presente e mesmo predicir os do futuro. A 
través do estudo das matemáticas, da utilización das ferramentas que nos proporciona, poderemos 
abordar temas candentes na sociedade actual: movementos migratorios, o papel da muller na sociedade, 
cuestións relacionadas con distintos tipos de violencia ... 

 A comprensión da realidade social do mundo no que vivimos e o exercicio da cidadanía de maneira 
democrática son necesarios para a integración dos estudantes da E.S.O. na sociedade. Determinados 
aspectos destas realidades poden entenderse mellor na medida en que poidan ser analizados empregando 
as ferramentas que proporcionan as matemáticas. Para comprender a pluralidade da sociedade española e 
europea pode cuantificarse a súa composición desde diferentes criterios (xeográficos, económicos, 
culturais, étnicos, etc.) o que devén nun afondamento do coñecemento desa pluralidade. De novo as 
porcentaxes, a análise de táboas e gráficas e a estatística son os contidos matemáticos máis axeitados para 
facer estes estudos. 

 Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e artístico Pero non só 
forman parte da cultura da nosa sociedade as producións literarias, a musica, a pintura, ou a arquitectura. 
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A ciencia e, en particular, as matemáticas son unha parte integrante dela. Moitas das creacións culturais da 
humanidade xamais se terían realizado sen o seu concurso. Abonda lembrar que, hai máis de vinte cinco 
séculos, a musica e as matemáticas se entrelazaban na escola pitagórica. Múltiples manifestacións da 
arquitectura, escultura e pintura de diferentes épocas constitúen exemplos nos que se detecta a súa 
relación directa coas matemáticas. 

 Estas conexións das matemáticas e a musica, a arquitectura ou a arte non son cousa exclusiva do 
pasado. Exemplos actuais de vangarda serían magníficos representantes do que queremos dicir; pénsese, 
por exemplo, na música estocástica, nas formas en tensión ou na arte fractal. 

 Por outra banda, os avances no proceso de resolución dun problema, aínda sen ter acadada unha 
solución, proporcionan unha satisfacción que recompensa o esforzo realizado e redunda na autoestima. 
Nese proceso de resolución sempre se aprende algo, aínda que sexa vendo o que xa coñeciamos desde 
outro punto de vista. Pero tamén se poñen en xogo estratexias de aprendizaxe como a formulación de 
preguntas, o sentimento de curiosidade pola exploración de obxectos e situacións, a observación e rexistro 
sistemático de feitos e relacións, a integración e relación da nova información con outros datos e coa 
propia experiencia e coñecementos anteriores, a utilización de técnicas de consulta e a disposición a 
aceptar  diferentes puntos de vista. Pode, polo tanto, considerarse como un proceso de aprendizaxe 
autónoma que fai que a competencia de aprender a aprender se fortaleza. 

 Pero con esa metodoloxía póñense tamén en xogo destrezas relativas á autonomía e a iniciativa 
persoal, dado que no proceso de resolución dun problema, en moitas ocasións, é necesario optar con 
criterio propio entre varias vías, desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela. Tamén esixe o 
desenvolvemento de valores persoais tales como a liberdade, a demora da satisfacción, a confianza na 
propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel adecuado de autoestima, que 
permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas. 

 Poñendo de relevo, durante a realización das actividades de ensinanza e aprendizaxe na aula, as 
conexións entre as matemáticas e as demais áreas do currículo e a súa achega á consecución das 
competencias básicas, é máis doado que as matemáticas adquiran significado e relevancia para o 
alumnado, o que, sen dúbida, redundará nunha mellor comprensión dos seus saberes, nunha maior 
naturalidade no seu uso en diversos contextos e nunha mellor actitude cara a elas. En definitiva: nunha 
mellor competencia matemática. 

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 
distribuídas 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 únicamente 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. 



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

 4 

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. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns 
aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 
 
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a 
consecución e sostenibilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais 
estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e razoable das persoas. 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as repercusións para a 
vida futura. 

 Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o 
que ocorre ao noso ao redor. 

  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 
xeométricos) en situacións cotiás. 

  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos 
reais e en calquera materia. 

  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.  

  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais 
determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias 
linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectiva. 
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Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece 
unha imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das 
linguas con distintas finalidades. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

 Comprender o sentido dos textos escritos. 

  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos? 

  Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información.  

  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación.  

  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 
materias diversas. 

 
Competencia dixital  
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e 
a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o 
uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade.  
 
Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 
alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes 
necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

  Empregar distintas fontes para a procura de información. 

  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

  Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  

  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
Conciencia e expresións culturais 
A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e o 
patrimonio dos pobos.  
 
Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e 
creadora e ao dominio daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder 
utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola 
participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da 
propia comunidade como doutras comunidades. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

 Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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Competencias sociais e cívicas 
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e as 
actitudes sobre a sociedade entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, 
cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 
diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 
outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 
Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación 
cívica e social.  
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

 Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas 
en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación onde intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e 
xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de 
alcanzar o obxectivo previsto.  
 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 
persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas 
oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades e coñecementos máis específicos, e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

 Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao 
longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.  
 
Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, 
en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a 
curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante séntase protagonista do proceso e do 
resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, 
con iso, que se produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivarlle para 
abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 
 
Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta 
competencia: 

 Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 
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executivas. 

  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente. 

  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

  Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados 
intermedios. 

  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 

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

3. 1. Obxectivos: 

A área de Matemáticas Académicas de 4º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicando o 
proceso seguido en cada caso.  

- Facer predicións utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos 
matemáticos. 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 
- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados e conclusións.  
-  Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 
- Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá. 
- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 
- Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 
- Afrontar tómaa de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 

futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.  
- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 

cálculos, comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 
- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido 

crítico. 
- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, 

aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas.  
- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe alxébrico. 
- Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas. 
- Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos da 

vida real. 
- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e 

interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas,... 
-  Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 
- Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as súas 

relacións.  
- Afondar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da xeometría analítica 

plana. 
- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de comunicación. 
- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 
- Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para resolver problemas. 
- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de Laplace, 

táboas de continxencia, diagramas de árbore… 
- Xerar un pensamento reflexivo e crítico. 
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- Respectar a perspectiva dos outros. 
- Avaliar decisións propias de forma crítica. 
- Fomentar a imaxinación, a creatividade, a expresión… 



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

Unidades didácticas 

Número Título Descrición 
Duración 
(sesións) 

1 Números reais 

1.1. Números reais. 
1.2. A recta real. Intervalos e semirrectas. 
1.3. Notación científica. 
1.4. Raíces e radicais. Propiedades. 
1.5. Operacións con radicais. Racionalización. 
1.6. Logaritmos. Propiedades. 
1.7. Expresións logarítmicas e alxébricas. Cambio de base. 
1.8. Porcentaxes.Xuro simple. 
1.9. Xuro composto. 

13 

2 Expresións alxébricas 

2.1. Expresións alxébricas. Polinomios  
2.2. Operacións con polinomios. 
2.3. Aplicación da regra de Ruffini.Teorema do resto. 
2.4. Raíz dun polinomio. Factorización. 
2.5. Fraccións alxébricas. Operacións. 
2.6. Descomposición de fraccións alxébricas. 

9 

3 Ecuacións e sistemas 

3.1. Ecuacións polinómicas. 
3.2. Ecuacións racionais. 
3.3. Ecuacións irracionais. 
3.4. Ecuacións logarítmicas. 
3.5. Ecuacións exponenciais. 
3.6. Sistemas de ecuacións lineais. 
3.4. Sistemas de ecuacións non lineais. 

12 

4 Inecuacións e sistemas 

4.1. Desigualdades e inecuacións.  
4.2. Inecuacións polinómicas de grao superior. 
4.3. Inecuacións racionais. 
4.4. Inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
4.5. Sistemas de inecuacións con unha incógnita. 
4.5. Sistemas de inecuacións con unha incógnita. 
4.6. Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas. 

10 
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5 Semellanza e trigonometría 

5.1. Figuras semellantes. Teorema de Tales. 
5.2. Criterios de semellanza de triángulos. Consecuencias. 
5.3. Medida de ángulos. Aplicación da semellanza. 
5.4. Razóns trigonométricas dun ángulo agudo. 
5.5. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
5.6. Identidades trigonométricas. 
5.7. Ecuacións trigonométricas. 

10 

6 Aplicacións da trigonometría 

6.1. Resolucións de triángulos. Triángulos rectángulos. 
6.2. Teoremas do seno e o coseno. 
6.3. Resolución de triángulos calquera. 
6.4. Aplicacións da trigonometría: lonxitudes, áreas e volumes. 

7 
 

7 Xeometría Analítica 

7.1 Vectores no plano. 
7.2. Operacións con vectores. Combinación lineal. 
7.3. Produto escalar de dous vectores. Aplicacións. 
7.4. Ecuacións da recta. 
7.5. Problemas de incidencia. 

8 

8 Funcións 

8.1. Conceptos básicos. 
8.2. Dominio e percorrido. 
8.3. Operacións con funcións.  
8.4. Composicións de funcións. 
8.5. Función inversa. 
8.6. Puntos de corte cos eixos. Signo da función. 
8.7. Simetría dunha función. 
8.8. Periodicidade dunha función. 
8.9. Continuidade. 
8.10. Crecemento, máximos e mínimos. 
8.11. Acotación e asíntotas. 

13 

9 Funcións elementais 

9.1. Funcións polinómicas. 
9.2. Funcións racionais. 
9.3. Asíntotas das funcións racionais. 
9.4. Funcións exponenciais e logarítmicas. 
9.5. Funcións trigonométricas. 
9.6. Construción de funcións con translacións dilatacións e simetrías. 

12 
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10 Combinatoria 

10.1. Principio de multiplicación. Diagrama de árbore. 
10.2. Métodos de reconto. Variacións. 
10.3. Factorial dun número. Permutacións. 
10.4. Combinacións. Números combinatorios. 

8 
 

11 Probabilidade 

11.1. Azar e determinismo. Sucesos. 
11.2. Probabilidade dun suceso. 
11.3. Sucesos dependentes e independentes. Probabilidade de experimentos compostos. 
11.4. Probabilidade condicionada. 
11.5. Probabilidade total. 
11.6. Análise do azar. 

10 

12 Estatística 

12.1. Conceptos elementais de estatística. 
12.2. Gráficos estatísticos. 
12.3. Medidas de centralización. 
12.4. Medidas de dispersión. Interpretación conxunta da media e a desviación típica. 
12.5. Distribucións bidimensionais. 
12.6. Covarianza e coeficiente de correlación lineal. 
12.7. Recta de regresión. 

10 

 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación do proceso de resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso 
seguido na resolución dun problema. 

▪ MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 

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

▪ MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema). 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

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

Unidades 
Didácticas 

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións 
no contexto da situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

▪ MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes. 

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar 
patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 
predicións. 

▪ MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para 
realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións 
no contexto da situación, procura doutras formas de 
resolución, etc.  

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas 
variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, 
etc.  

▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando 
casos particulares ou máis xerais de interese, e 
establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

Unidades 
Didácticas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes 
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.6. 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. 

▪ MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Todas 

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

▪ MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.6.5. 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 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

Unidades 
Didácticas 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ CSIEE 

▪ MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e 
adopta a actitude axeitada para cada caso. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ Todas 

▪ MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico.  

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución 
de situacións descoñecidas. 

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou 
de modelización, e valora as consecuencias destas e a 
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico.  

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender 
diso para situacións similares futuras. 

▪ MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e 
os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a 
sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións 
futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de 

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 

▪ MACB1.11.1. 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 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ g datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 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. 

simulacións ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT ▪ Todas 

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT ▪ 3,4,5,6 e 7 

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT ▪ 12 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ e 

▪ B1.7. 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 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 

▪ B1.12. 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. 

▪ MACB1.12.1. 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Todas 

▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

▪ CCL ▪ Todas 

▪ MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos 
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

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

Unidades 
Didácticas 

apropiados, da información e as ideas matemáticas. 
▪ MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 

compartir ficheiros e tarefas. 
▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ f 

▪ l 

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non poden 
expresarse en forma de fracción. Números irracionais. 

▪ B2.2. Representación de números na recta real. 
Intervalos. 

▪ B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o 
significado dalgunhas das súas propiedades máis 
características (divisibilidade, paridade, infinitude, 
proximidade, etc.). 

▪ MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais 
(naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos 
números ao utilizalos en contextos de resolución de 
problemas. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.2. Representación de números na recta real. 
Intervalos. 

▪ B2.3. Interpretación e utilización dos números reais, as 
operacións e as propiedades características en 
diferentes contextos, elixindo a notación e a precisión 
máis axeitadas en cada caso. 

▪ B2.4. Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e 
radicais sinxelos. Relación entre potencias e radicais. 

▪ B2.5. Operacións e propiedades das potencias e dos 
radicais. 

▪ B2.6. Xerarquía de operacións. 

▪ B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto. 

▪ B2.8. Logaritmos: definición e propiedades.  

▪ B2.9. Manipulación de expresións alxébricas. Utilización 

▪ B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas 
súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar 
información, e resolver problemas relacionados coa vida 
diaria e con outras materias do ámbito educativo. 

▪ MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo 
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, e utilizando a notación máis 
axeitada. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga 
se os resultados obtidos son razoables. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e 
potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e 
resolve problemas contextualizados. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de 
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o 
requira. 

▪ CMCCT ▪ 1 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

de igualdades notables. 
▪ MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa 

definición ou mediante a aplicación das súas 
propiedades, e resolve problemas sinxelos. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa 
distintos tipos de números sobre a recta numérica 
utilizando diversas escalas. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran 
propiedades e conceptos específicos dos números. 

▪ CMCCT ▪ 1 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e factorización. 

▪ B2.11. Ecuacións de grao superior a dous. 

▪ B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións. 

▪ B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, 
utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as súas 
operacións e as súas propiedades. 

▪ MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da 
linguaxe alxébrica.  

▪ CMCCT ▪ 2 

▪ MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 
utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis 
axeitado. 

▪ CMCCT ▪ 2 

▪ MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, 
igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

▪ CMCCT ▪ 2 

▪ MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

▪ CMCCT ▪ 2 

▪ f 

▪ g 

▪ B2.13. Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas 
de coñecemento mediante ecuacións e sistemas. 

▪ B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo grao. 
Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

▪ B2.4. Representar e analizar situacións e relacións 
matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e sistemas 
para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 

▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estúdao e 
resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e 
interpreta os resultados obtidos. 

▪ CMCCT ▪ 3 e 4 

 Bloque 3. Xeometría   
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ f 

▪ l 

▪ B3.1. Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en 
radiáns. 

▪ B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. 
Relacións métricas nos triángulos. 

▪ B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico 
sesaxesimal e internacional, así como as relacións e as 
razóns da trigonometría elemental, para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reais. 

▪ MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 

▪ CMCCT ▪ 5 e 6 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Aplicación dos coñecementos xeométricos á 
resolución de problemas métricos no mundo físico: 
medida de lonxitudes, áreas e volumes.  

▪ B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. 
Relacións métricas nos triángulos. 

▪ B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, 
e aplicando as unidades de medida. 

▪ MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as 
estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras 
xeométricas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 5 e 6 

▪ MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns 
trigonométricas e as súas relacións. 

▪ CMCCT ▪ 5 e 6 

▪ MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e 
volumes de triángulos, cuadrilátero, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas xeométricos, 
asignando as unidades apropiadas. 

▪ CMCCT ▪ 5 e 6 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.4. Iniciación á xeometría analítica no plano: 
coordenadas. Vectores. Ecuacións da recta. Paralelismo; 
perpendicularidade. 

▪ B3.5. Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

▪ B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría dinámica 
que facilite a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas. 

▪ B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos 
básicos da xeometría analítica plana para representar, 
describir e analizar formas e configuracións xeométricas 
sinxelas. 

▪ MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre 
as coordenadas de puntos e vectores. 

▪ CMCCT ▪ 7 

▪ MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o 
módulo dun vector. 

▪ CMCCT ▪ 7 

▪ MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha 
recta e diferentes formas de calculala. 

▪ CMCCT ▪ 7 

▪ MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias 
formas, en función dos datos coñecidos 

▪ CMCCT ▪ 7 

▪ MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación 
dunha recta e utilízaas no estudo analítico das 
condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

▪ CMCCT ▪ 7 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos 
para crear figuras xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 7 

 Bloque 4. Funcións   

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un 
enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión 
analítica. Análise de resultados. 

▪ B4.2. Funcións elementais (lineal, cadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, e 
definidas en anacos): características e parámetros. 

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da variación 
dunha función nun intervalo.  

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software 
específico para a construción e a interpretación de 
gráficas. 

▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, 
determinar o tipo de función que pode representalas, e 
aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o 
estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 

▪ MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que poden ser descritas mediante unha 
relación funcional, e asocia as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo 
de relación entre dúas magnitudes para os casos de 
relación lineal, cadrática, proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre 
un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou 
dos valores dunha táboa. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento 
dunha función mediante a taxa de variación media 
calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de 
valores ou da propia gráfica. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a 
funcións sinxelas: lineais, cadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.3. Recoñecemento doutros modelos funcionais: 
aplicacións a contextos e situacións reais.  

 

 

 

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software 
específico para a construción e interpretación de 
gráficas. 

▪ B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas 
e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a 
situacións reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 

▪ MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións reais. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.2.3. Describe as características máis importantes 
que se extraen dunha gráfica sinalando os valores 
puntuais ou intervalos da variable que as determinan 
utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as 
súas gráficas correspondentes. 

▪ CMCCT ▪ 8 e 9 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B5.1. Introdución á combinatoria: combinacións, 
variacións e permutacións. 

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace e outras técnicas de reconto. 

▪ B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá 
aplicando os conceptos do cálculo de probabilidades e 
técnicas de reconto axeitadas. 

▪ MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os 
conceptos de variación, permutación e combinación. 

▪ CMCCT ▪ 10 

▪ MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos 
de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada 
para describir sucesos. 

▪ CMCCT ▪ 11 

▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades 
na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 

▪ CMCCT ▪ 11 

▪ MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os 
resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 

▪ CMCCT ▪ 11 

▪ MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de 
situacións concretas próximas. 

▪ CCEC ▪ 11 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace e outras técnicas de reconto. 

▪ B5.3. Probabilidade simple e composta. Sucesos 
dependentes e independentes. 

▪ B5.4. Experiencias aleatorias compostas. Utilización de 
táboas de continxencia e diagramas de árbore para a 
asignación de probabilidades. 

▪ B5.5. Probabilidade condicionada. 

▪ B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas 
aplicando a regra de Laplace, os diagramas de árbore, as 
táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias. 

▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza 
estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 

▪ CMCCT ▪ 10 

▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 

▪ CMCCT ▪ 11 

▪ MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada.  

▪ CMCCT ▪ 11 

▪ MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de 
azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando 
as probabilidades adecuadas. 

▪ CMCCT ▪ 11 

▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co 
azar. 

▪ CCL ▪ 11 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B5.6. Utilización do vocabulario adecuado para describir 
e cuantificar situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando 
e interpretando informacións que aparecen nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

▪ MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos estatísticos. 

▪ CSIEE ▪ 12 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B5.7. Identificación das fases e as tarefas dun estudo 
estatístico. 

▪ B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. Análise 
crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de 
comunicación e en fontes públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.). Detección de falacias. 

▪ B5.9. Medidas de centralización e dispersión: 
interpretación, análise e utilización. 

▪ B5.10. Comparación de distribucións mediante o uso 
conxunto de medidas de posición e dispersión. 

▪ B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, 
así como os parámetros estatísticos máis usuais, en 
distribucións unidimensionais e bidimensionais, utilizando 
os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador), e valorando cualitativamente a 
representatividade das mostras utilizadas. 

▪  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer 
informacións e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT ▪ 12 

▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos dunha distribución de datos utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador). 

▪ CMCCT ▪ 12 

▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a ▪ CMCCT ▪ 12 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ B5.11. Construción e interpretación de diagramas de 
dispersión. Introdución á correlación. 

▪ B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento 
de datos estatísticos. 

representatividade de mostras pequenas. 

▪ MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e 
interpreta a relación entre as variables.  

▪ CMCCT ▪ 12 

 
 



4. Grao mínimo de consecución para superar a materia.  

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

 Recoñecemento de números racionais e irracionais. 

 Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real. 

 Manexo destro de intervalos e semirrectas. 

 Interpretación de radicais. Cálculo mental. 

 Utilización da forma exponencial dos radicais. 

 Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 

 Coñecemento das propiedades dos radicais. 

 Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 

 Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e 
redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas utilizadas. 

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

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

 Dominio da nomenclatura básica da álxebra. 

 Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar a estas. 

 Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 

 Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para achar o 
valor dun polinomio cando x vale a. 

 Expresión formal dun cociente das formas seguintes: 

 
y
D r

D d c r c
d d

    
 

 Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades notables e a 
resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que non as hai. 

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

 Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 

 Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica. 

 Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión. 

 Ecuacións bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais... 

 Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. Interpretación xeométrica. 

 Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos. 

 Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita. 

 Sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

 Aplicación a problemas con enunciados. 

 Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita semellanza. 

 Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os segmentos sobre 
un triángulo rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico. 

 Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra delas. 

 Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°. 

 Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e 
viceversa. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Resolución de triángulos calquera pola estratexia da altura. 

 Vectores. Operacións. 

 Punto medio dun segmento. 

 Simétrico dun punto respecto doutro. 

 Comprobación de que tres puntos están aliñados. 
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 Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións. 

 Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 

 Rectas paralelas aos eixos coordenados. 

 Distancia entre dous puntos. 

 Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

 Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 

 Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 

 Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

 Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha expresión 
analítica sinxela. 

 Recoñecemento da continuidade dunha función. 

 Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 

 Estudo da tendencia e periodicidade dunha función. 

 Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 

 Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente. 

 Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 

 Representación dunha función dada mediante tramos de rectas. 

 Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas. 

 A función cadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice. 

 Representación dunha función cadrática calquera. 

 Intersección de rectas e parábolas. 

 Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas. 

 Representación de funcións da familia y 1/x. 

 Representación de funcións da familia y x  

 Representación de funcións exponenciais e logarítmicas. 

 Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas. 

 Estratexia do produto. 

 Diagrama en árbore. 

 Variacións con repetición. 

 Variacións ordinarias. 

 Permutacións. 

 Combinacións. 

 Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos mediante diagrama 
en árbore ou outro método. 

 Resolución de problemas combinatorios que se axustan aos modelos clásicos. 

 Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis. 

 Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares. 

 Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 

 Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e 
outros que non o son. 

 Aplicación eficaz da lei de Laplace. 

 Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria. 

 Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 

 Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 

 Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore. 

 Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística 
inferencial). 

 Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos. 

 Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación. 

 Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa. 
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 Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 

 Distinción entre relación estatística e relación funcional. 

 Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.  

 Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha 
nube de puntos.  

 Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se 
liguen dúas variables. 

 Identifica situacións cotiás onde expor e resolver problemas. 

 Avalía as solucións do problema dentro do contexto deste para determinar que solucións son 
válidas. 

 Analiza un problema resolto e resolve outros similares a partir deste. 

 Saca conclusións e toma decisións a partir dos resultados dun problema. 

 Comprende e resolve problemas máis fáciles do que parecen. 
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5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas Académicas en 4º de ESO, agrúpanse en  5  bloques: 

 Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

 Números e álxebra 

 Xeometría 

 Funcións 

 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
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S  BLOQUE 2: 
NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 Números reais 

1 

2 Expresións alxébricas 

3 Ecuacións e sistemas 

4 Inecuacións e sistemas 

BLOQUE 3: XEOMETRÍA 

5 Semellanza e trigonometría 

2 

6 Aplicacións da trigonometría 

7 Xeometría Analítica 

BLOQUE 4: FUNCIÓNS 

8 Funcións 

9 Funcións elementais 

3 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

10 Combinatoria 

11 Probabilidade 

12 Estatística 

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 

As metodoloxías a usar na clase deben ser diversas e variadas, complementándose, xa que na aprendizaxe 
inciden toda unha serie de factores distintos: a idade, a diversidade, as situacións familiares e persoais, a 
saúde, os coñecementos previos, a motivación, os recursos, o profesorado,... 

 Na Educación Secundaria, o alumnado posúe unhas características específicas que deber ser tidas 
en conta á hora de planear calquera intervención educativa dirixida á aprendizaxe das matemáticas: 

 Hai que ser consciente de que o alumnado ten a estas alturas, unha grande experiencia acumulada no 
sistema educativo e tamén a través das súas aprendizaxes espontáneas. Isto fai, que, en moitas 
ocasións, aparezan verdadeiros esquemas de coñecementos así como teorías persoais xa 
completamente montadas e, na maioría dos casos, con profundas deformacións e erros substanciais. A 
consecuencia didáctica inmediata é a necesidade de coñecer os preconceptos do alumnado, 
coñecemento que debe ser abordado desde a elaboración de materiais específicos que, en cada 
unidade ou bloque de contido, atendan a tal fin. 

 Cada persoa posuímos un determinado grao de competencia para cada aprendizaxe concreta. Isto, que 
é certo en xeral, maniféstase de forma moito máis acentuada se cabe, na ensinanza-aprendizaxe das 
matemáticas, onde os ritmos, profundidade,... das aprendizaxes poden ser moi diferentes en grupos 
que, para outras actividades ou materias, maniféstanse moito máis homoxéneos. Isto implica a 
necesidade pola nosa banda de atender toda esta diversidade así como a de elaborar, nos casos que 
se vexa preciso, as correspondentes adaptacións curriculares. 

 Debemos partir, como diciamos, dos coñecementos do noso alumnado para, apoiándonos nas ideas 
correctas, ser quen de desmontar todo o posible entramado de falsos conceptos. Pero isto debemos 
facelo desde unha consideración positiva dos erros, entendendo que se aprende moito máis dun erro 
propio que -ás veces- dun gran acerto alleo. 

 O noso pensamento así como as nosas actitudes na clase son fundamentais á hora, non só de motivar 
ao alumnado, mais tamén de facerlles adoptar a eles determinada actitude diante da aprendizaxe e do 
coñecemento. Neste sentido, potenciar a iniciativa, a toma de decisións, mesmo se son equivocadas, 
o risco... dos alumnos son, pola nosa banda, actitudes moito máis positivas para o ensino, das 
consistentes en substituílos indicándolles sistematicamente o que fan mal e o que está ben; 
metodoloxía que tanto temos usado e que leva a que o alumnado (no mellor dos casos) conteste aquilo 
que cre que nós desexamos oír e non o que, coa súa propia cabeza, pensa sobre as cuestións 
suscitadas. 

 Desde o primeiro momento podemos ir poñendo en pe unha serie de medidas concretas que axuden a 
camiñar na dirección dunha auténtica renovación nas metodoloxías e nos criterios de avaliación, 
encamiñada a acadar dous obxectivos básicos: 

 * estender entre o alumnado  o gusto pola actividade matemática 

 * aumentar o seu grao de competencia matemática, ensinando non tanto contidos como 
procedementos, actitudes e procesos. 

 Podemos, en primeiro lugar retomar a vella idea da avaliación continua buscando enchela de 
significado e non reducíndoa a tan só á desaparición das probas de recuperación. A avaliación 
continua debe ir fortemente vencellada coa idea da unidade das matemáticas (e, en xeral, de toda a 
actividade científica), da interrelación dos coñecementos, da interdisciplinariedade mesmo dentro da 
propia materia... 
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 Usaremos sempre problemas e actividades de tipo introdutorio destinados, non só a detectar os 
preconceptos, os puntos de partida do noso alumnado, mais tamén a motivar e en certas ocasións 
proporcionar información complementaria (de tipo histórico, por exemplo) sobre cada unha das 
partes do programa. Estas actividades serán deseñadas en conxunto por todo o Departamento e a súa 
aplicación será idéntica en todos os grupos da E.S.O. que serán previamente advertidos do seu carácter 
obrigatorio pero non avaliable. 

 As probas de carácter escrito que se realizarán, serán elaboradas polo Departamento en conxunto e 
con anterioridade suficiente á realización das mesmas. O sentido destas probas será non tanto 
determinar o grao de adquisición de contidos por parte do alumnado, como a utilización pola súa 
banda de distintos procedementos así como amosar unha determinada actitude ante a materia e a 
mesma proba así como diante do feito da necesaria reflexión e esforzo que conlevan o feito de 
aprender. Do anterior se desprende que os contidos das probas non deben ser en ningún caso meras 
aplicacións do explicado en clase previamente, senón probas que verdadeiramente obriguen a 
pensar, a reflexionar criticamente diante da materia, a usar diferentes procedementos e 
estratexias,...A duración e o lugar de realización destas probas -das que non debe haber máis de unha 
por avaliación- será decidido en conxunto polo Departamento. 

 Estimularase o traballo colectivo, tanto en pequenos grupos como, en ocasións, de grandes grupos ou 
mesmo de toda a aula por medio de discusións, debates, probas diversas,... 

 Tamén debemos usar de forma regular e planificada o recurso de ensinar  ao noso alumnado a 
estudar correctamente. Este traballo debe ser coordinado cos titores de cada grupo e, por suposto, coa 
Comisión de Coordinación Pedagóxica así como co Departamento de Orientación. Este traballo ó que 
estamos a referirnos comprende aprender ó alumnado a facer esquemas e a sintetizar, a usar 
axeitadamente o recurso de tomar apuntamentos, a subliñar un texto, a  ler comprensivamente un 
tema polo libro...Dentro destas medidas, usaremos tamén de forma sistemática o recurso de facer 
resumes das nosas clases, dun tema, pregunta, unidade ou o que en cada caso nos pareza conveniente, 
pero sempre en forma planeada e razoada. Ademais, os protocolos ante determinados problemas, 
investigacións,... teñen amosado xa a súa utilidade para facer reflexionar ao alumnado sobre os seus 
propios procesos mentais, reflexión que, ás veces, amósase como un grande complemento do labor de 
aprendizaxe que pretendemos desenvolver. 

 Todo o anterior non supón, antes pola contra reforza, a necesidade do control pormenorizado, 
individual e diario do alumnado. Este control, que non se poderá facer todos os días a todas as persoas da 
clase, será axudado polo uso, seguimento e control pola nosa banda do caderno de aula. Caderno que 
deben ter obrigatoriamente todas as alumnas e alumnos do Instituto tanto da E.S.O. como dos cursos de 
Bacharelato. 

 Outro medio eficaz de control periódico son as chamadas de todo tipo por parte do profesor ou 
profesora. Chamadas individuais ou en grupo, realización de pequenas probas escritas, revisión de 
traballos,... medios todos estes bastante abandonados na ensinanza media e que son imprescindibles para 
un bo coñecemento do alumnado. O anterior nos levará a seguir mantendo a batalla, xa iniciada hai uns 
anos no noso centro, da posibilidade de realización de probas, preguntas, chamadas,... sen prévio aviso nin 
coñecemento por parte do alumnado, como medio tamén de manter a necesaria tensión e constancia, 
imprescindibles na actividade de aprender. 

Por outra banda e nas nosas clases, debemos propoñer de forma continua a realización de 
traballos de investigación que potencien a creatividade do alumnado e enchan de sentido para eles o feito 
de aprender e estudar matemáticas. Nesta mesma liña  sitúase o uso periódico de problemas e análise de 
situacións abertas e non meros exercicios de aplicación do visto en forma teórica. 

Finalmente, remataremos este apartado expresando a  nosa convicción en que o feito de aprender 
require, de xeito imprescindible, unha actitude por parte do alumnado baseada nos desexos de 
superación e no espírito de sacrificio. Aprender é un traballo. Un traballo duro pero non por iso menos 
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apaixonante e divertido. A correcta combinación destes dous factores -sacrificio e diversión- forma parte 
da nosa arte como ensinantes. O anterior, xunto coa idea de que todo o que o alumnado pode aprender 
debe situarse o suficientemente próximo aos coñecementos que xa ten, lugar onde terá de enmarcar os 
novos, así como das súas aspiracións e coñecemento concreto da realidade, fará que o feito de aprender -e 
ensinar- sexa o bastante gratificante para todas as persoas como para pagar a pena o esforzo investido. 
 

7. Materiais e recursos didácticos.  

 Libro do alumnado: Matemáticas orientadas ás ensinanzas Académicas, editorial SM 

 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. 

 

8. Criterios de avaliación, procedementos e instrumentos de avaliación e 
criterios de cualificación.  

Para coñecemento do alumnado da ESO e das súas familias, o Departamento fará pública a seguinte nota: 

1.-O Departamento realizará Avaliación continua non habendo por tanto exames de recuperación. 

2.- Haberá tres exames (un por cada avaliación) comunicados previamente, acumulativos (a materia de 
cada exame volve a entrar no seguinte) e progresivos. Non obstante, aprobar o terceiro destes exames 
non significa forzosamente aprobar a materia. 

3.-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. 

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

5.-  a) 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 = 35%N1+65%N2 

Nota da terceira avaliación:    A3= 15%N1+ 25%N2 + 60% N3 

b) A nota de máis peso en cada avaliación (N1, N2 e N3) calcularase 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. 
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En todo caso, as porcentaxes anteriores son só indicativas e poderán ser modificadas a criterio 
do profesorado de cada grupo.  

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. 

MOTIVACIÓN DO ALUMNADO: 

INDICADORES 
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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. 

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. 
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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.  

Avaliación do alumnado de 4º de E.S.O. coas Matemáticas de 3º pendentes. 
 
Actividades de avaliación. 

 Haberá dous exames parciais antes do mes de maio. En cada un deles entrará a metade dos 
contidos da materia. 

 Haberá un exame final no mes de maio.  

 O alumnado que obteña unha media igual ou superior a 5 nos dous primeiros exames, terá a 
materia aprobada sen facer o exame do mes de maio. 

 O alumnado que cos dous primeiros exames obteña unha media inferior a 5 puntos deberá facer o 
exame de toda a materia do mes de maio. Aprobará a materia acadando unha puntuación de 5 
puntos ou superior nesta proba.  

 Se na sesión de avaliación ordinaria do mes de xuño 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. 

     Cada alumno ou alumna recibirá a principio do curso escolar un boletín de problemas que 
corresponderá á primeira metade da materia pendente e, tras a realización do primeiro exame 
parcial, recibirá outro boletín de problemas correspondente a parte do temario que non foi tratada 
no boletín entregado a comezo do curso. 

     Os exercicios de todos e cada un dos exames serán similares aos recollidos nos boletíns de 
problemas entregados ao alumnado. 

     Para resolver as súas dúbidas o alumnado será atendido polo seu profesor de matemáticas do 
presente curso, nas horas  de matemáticas de 4º.  
 

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. 

Non procede neste curso. 

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.  

En Matemáticas, os contextos dos exercicios, problemas e outras actividades poden estar referidos ós 
temas transversais que sen estar definidos en ningunha das outras áreas deben estar presentes na aula de 
forma permanente. 

Na área de Matemáticas se debe dar contido aos seguintes temas transversais: 

 Educación moral e cívica: constitúe parte dos contidos actitudinais estre os que destaca a 
participación en tarefas comúns mostrando colaboración e respecto polas opinións alleas e as regras, 
o diálogo para debater e chegar a puntos de converxencia comúns, o respecto pola autonomía dos 
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demais, a responsabilidade no traballo individual e de grupo, etc. En definitiva queremos formar 
persoas con rigor científico e sentido crítico, fomentar hábitos de traballo adecuados a vida social 
actual e desenvolver actividades en grupo para fomentar no alumnado a colaboración entre eles na 
realización de proxectos, transmitíndolles así a necesidade de colaboración entre os pobos, tanto na 
busca científica como en outros aspectos. 

 Educación do consumidor: É de alto interese dadas as características da sociedade na que vivimos. Os 
seus contidos estrutúranse en orde a posibilitar a construción dunha sociedade de consumo cada vez 
máis xusta e, solidaria e responsable, que mellore a calidade de vida dos cidadáns, e que vele pola 
preservación e o desenvolvemento do medio. Debe posibilitar a formación de consumidores 
informados, responsables e solidarios con clara conciencia dos seus dereitos. Pretende, entre outros 
os seguintes obxectivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas alternativas e 
os efectos individuais, sociais, económicos e medioambientais. 

- Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado, así como 
dos dereitos do consumidor e as formas de facelos efectivos. 

- Crear unha conciencia de consumidor responsable que se sitúe 
criticamente ante o consumismo e a publicidade. 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos: O ensino debe caracterizarse polo uso 
de estratexias metodolóxicas non sexistas non discriminando os alumnos/as por razóns de sexo e 
utilizando linguaxes e fomentando hábitos non sexistas. Nunha sociedade moderna e desenvolvida 
carecen de sentido, cada vez máis, as capacidades diferentes que o sistema sexo/xénero, construído 
socialmente, atribuía aos homes e ás mulleres. Unha educación na que os valores masculinos e 
femininos se atopen en igualdade, sen que ningún deles logre un carácter hexemónico fronte aos 
outros, require desenvolver entre outros, dous tipos de recursos: 

- Uso dunha linguaxe non discriminatoria. 
- As medidas de acción positiva, necesarias para introducir a dimensión de 

igualdade. 

Entre os obxectivos están: 

- Desenvolver a autoestima e unha concepción do corpo como expresión da 
personalidade. 

- Analizar criticamente a realidade e corrixir prexuízos sexistas e as súas 
manifestacións na linguaxe, na publicidade, nos xogos, nas profesións. . . 

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas 
ou non. 

- Consolidar os hábitos non discriminatorios. 

 Educación para a saúde: A educación para a saúde constitúe unha necesidade prioritaria, non 
soamente porque o desenvolvemento social e tecnolóxico agudizou a incidencia de numerosas 
enfermidades (cancro, enfermidades cardiovasculares, estres, SIDA. . . ), senón porque está 
comprobado que para a prevención das mesmas teñen gran importancia a adquisición de hábitos e 
estilos de vida. 

Mención especial merece o tratamento das substancias tóxicas ou drogas. Desde unha perspectiva de 
rexeite ao uso das drogas, tanto legais como ilegais, e proporcionando a información necesaria, 
realizarase o tratamento destas substancias e dos efectos que producen no organismo. 

 Educación Medioambiental: A súa inclusión responde a dous esquemas claramente asumidos polo 
colectivo docente e pola sociedade en xeral: a importancia e a transcendencia que para a Humanidade 
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e a Biosfera teñen todos os aspectos que inciden sobre o medio ambiente, a necesidade de propiciar 
desde a escola unha relación positiva e harmónica co medio ambiente. 

Entre os seus obxectivos atópanse os seguintes: 

- Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión dos 
principais problemas ambientais. 

- Desenvolver conciencia de responsabilidades respecto do medio ambiente global. 
- Desenvolver capacidades e técnicas de relacionarse có medio sen contribuír ao seu 

deterioro, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 Educación para a paz: Persegue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación  moral 
e cívica presente en todo o currículo. E necesario que unha reflexión ética acompañe e impregne 
calquera proceso educativo científico e os materiais que se propoñan para desenvolver dito proceso. 
Preténdese educar para a convivencia no pluralismo cun esforzo formativo en dúas direccións: 

- Respecto á autonomía dos demais. 
- diálogo como forma de solucionar as diferenzas. 

Nun mundo convulsionado por accións terroristas, guerras civís e internacionais atroces, crueis e 
prolongadas, faise cada vez máis necesario educar por e para a Paz. Aínda que a meirande parte das 
causas das discordias non se deben unicamente a deficiencias educativas, unha formación impregnada 
de propostas de respecto mutuo e de diálogo e raciocinio colectivo evitarían, sen dubida, moitas delas. 
Persegue estes obxectivos: 

- Educar para a acción. As leccións de paz, a evocación de figuras e o coñecemento 
de organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia e 
condutas prácticas. 

- Adestrarse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar. 

 

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. 

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

16. Contribución do departamento ao plan TIC. 
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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: 

 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 así 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: 
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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. 
- 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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