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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Partindo da programación didáctica entregada ó principio de curso polo Departamento de Matemáticas nos cadros inferiores aparecen remarcados
en amarelo os estándares de aprendizaxe, e as competencias que levan asociados, que non van ser obxecto de avaliación neste curso 20192020. Moitos deles están sendo ou serán implementados durante o período de confinamento e ata o fin do período lectivo. Os estándares
imprescindibles que aparecen sen remarcar foron tratados antes do comenzo do estado de alarma.

1.1. Matemáticas 1º ESO.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ f
§ h

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso § MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o § CCL
proceso seguido na resolución dun problema, coa § CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
precisión e o rigor adecuados.

§ e
§ f
§ h

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
resolución de problemas, realizando os cálculos
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto
etc.), reformulación do problema, resolución de
necesarios e comprobando as solucións obtidas.
do problema).
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis,
§ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e
etc.
relaciónaa co número de solucións do problema.
§ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
§ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas
resultados, comprobación e interpretación das
sobre os resultados dos problemas para resolver,
solucións no contexto da situación, procura doutras
valorando a súa utilidade e eficacia.
formas de resolución, etc.
§ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de
razoamento na resolución de problemas, reflexionando
sobre o proceso de resolución.

§ b
§ e

§ CMCCT

§ CMCCT

§ CMCCT

§ CMCCT
§ CAA

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para § MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis § CMCCT
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
matemáticas en situacións de cambio, en contextos § CCEC
etc.), reformulación do problema, resolución de
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Competencias clave

§ f
§ g
§ h

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.

§ b
§ e
§ f

§ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das § B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas § MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, § CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
variacións nos datos, outras preguntas, outros
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas
resultados, comprobación e interpretación das
as importantes, analizando a coherencia da solución ou
contextos, etc.
solucións no contexto da situación, procura doutras
procurando outras formas de resolución.
formas de resolución, etc.
§ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, § CMCCT
variando os datos, propondo novas preguntas, § CAA
resolvendo outros problemas parecidos, formulando
casos particulares ou máis xerais de interese, e
establecendo conexións entre o problema e a realidade.

§ b
§ f
§ h

§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións § B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, § MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, § CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
resultados e conclusións obtidas nos procesos de
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas § CMCCT
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos,
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatísticoinvestigación.
de xeito individual e en equipo. Elaboración e
probabilística).
presentación dos informes correspondentes.

§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e
f
g

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade
para facer predicións.

Estándares de aprendizaxe
probabilísticos.

§ MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para § CMCCT
realizar simulacións e predicións sobre os resultados
esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.6. Desenvolver procesos de matematización en § MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade
modelización, en contextos da realidade e en contextos
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
susceptibles de conter problemas de interese.
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
identificación de situacións problemáticas da realidade. § MAB1.6.2. 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
§ CSC
§ CMCCT
§ CSIEE

§ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos § CMCCT
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou
duns problemas dentro do campo das matemáticas.
§ MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema § CMCCT
no contexto da realidade.
§ MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto § CMCCT
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que aumenten a súa
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

eficacia.
§
§
§
§

b
e
f
g

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso § MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e en contextos
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a
sobre el e os seus resultados, valorando outras § CAA
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
opinións.
§ CSC
construídos.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais § MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e en contextos
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e § CSIEE
inherentes ao quefacer matemático.
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
aceptación da crítica razoada).
§ CSC
§ MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas § CMCCT
coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.
§ MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e § CMCCT
adopta a actitude axeitada para cada caso.
§ MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse § CAA
preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no
§ CCEC
estudo dos conceptos como na resolución de
problemas.
§ MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación § CMCCT
e traballo en equipo.
§ CSIEE
§ CSC

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para § B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución § MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
problemas, de investigación e de matematización ou de § CSIEE
de situacións descoñecidas.
modelización, valorando as consecuencias destas e a
dificultades propias do traballo científico.
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para § B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender § MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a § CAA
diso para situacións similares futuras.
sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións
dificultades propias do traballo científico.
futuras similares.

§ e
§ f
§ g

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, § MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CD
aprendizaxe para:
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a
– Recollida ordenada e organización de datos.
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante
dificultade destes impida ou non aconselle facelos
– Elaboración e creación de representacións
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións
manualmente.
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

–

–
–
–

§
§
§
§
§

a
b
e
f
g

gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

diversas que axuden á comprensión de conceptos § MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
matemáticos ou á resolución de problemas.
representacións gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
§ MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar § CMCCT
o proceso seguido na solución de problemas, mediante
a utilización de medios tecnolóxicos.
§ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con § CMCCT
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.
§ MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e § CMCCT
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar
conclusións.

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa § CD
comunicación de maneira habitual no proceso de
ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, § CCL
aprendizaxe para:
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado
– Recollida ordenada e organización de datos.
información salientable en internet ou noutras fontes,
do proceso de procura, análise e selección de
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
información relevante, e compárteos para a súa
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos
discusión ou difusión.
estatísticos.
apropiados para facilitar a interacción.
§ MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
– Facilitación da comprensión de conceptos e
exposición oral dos contidos traballados na aula.
propiedades xeométricas ou funcionais e a

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

§ MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos § CD
para estruturar e mellorar o seu proceso de § CAA
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso
educativo e establecendo pautas de mellora.
§ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para § CD
compartir ideas e tarefas.
§ CSC
§ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
§ b

§ B2.1. Números negativos: significado e utilización en § B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e § MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, § CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos
§
§
§
§

§
§
§
§

e
f
g
h

e
f
g
h

Contidos
contextos reais.
§ B2.2. Números enteiros: representación, ordenación na
recta numérica e operacións. Operacións con
calculadora.
§ B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións
equivalentes.
Comparación
de
fraccións.
Representación, ordenación e operacións.
§ B2.4. Números decimais: representación, ordenación e
operacións.
§ B2.5. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e
operacións.
§ B2.6. Potencias de números enteiros e fraccionarios con
expoñente natural: operacións.
§ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e
obtención de raíces aproximadas.
§ B2.8. Xerarquía das operacións.
§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
calculadora ou outros medios tecnolóxicos.

Criterios de avaliación
decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e
as súas propiedades, para recoller, transformar e
intercambiar información e resolver problemas
relacionados coa vida diaria.

§ B2.10. Divisibilidade dos números naturais: criterios de § B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados
dos números en contextos de paridade, divisibilidade e
divisibilidade.
operacións elementais, mellorando así a comprensión
§ B2.11. Números primos e compostos. Descomposición dun
do concepto e dos tipos de números.
número en factores. Descomposición en factores
primos.
§ B2.12. Múltiplos e divisores comúns a varios números.
Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de
dous ou máis números naturais.
§ B2.13. Potencias de números enteiros e fraccionarios con
expoñente natural: operacións.
§ B2.14. Potencias de base 10. Utilización da notación
científica para representar números grandes.
§ B2.8. Xerarquía das operacións.
§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
calculadora ou outros medios tecnolóxicos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.
§ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de § CMCCT
distintos tipos de números mediante as operacións
elementais e as potencias de expoñente natural,
aplicando correctamente a xerarquía das operacións.
§ MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e § CMCCT
as súas operacións, para resolver problemas cotiáns
contextualizados, representando e interpretando
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario,
os resultados obtidos.

§ MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades § CMCCT
dos números en contextos de resolución de problemas
sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais.
§ MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 § CMCCT
e 11 para descompoñer en factores primos números
naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e
problemas contextualizados.
§ MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o § CMCCT
mínimo común múltiplo de dous ou máis números
naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao
problemas contextualizados.
§ MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias § CMCCT
de expoñente natural e aplica as regras básicas das
operacións con potencias.
§ MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e § CMCCT
o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o
seu significado e contextualizándoo en problemas da
vida real.
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento § CMCCT
de números decimais, coñecendo o grao de
aproximación, e aplícao a casos concretos.
§ MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre § CMCCT
números decimais e fraccionarios, acha fraccións
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na
resolución de problemas.
§ MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso § CMCCT
para simplificar cálculos e representar números moi
grandes.
§ e
§ f

§ B2.8. Xerarquía das operacións.
§ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no § MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números § CMCCT
uso de operacións combinadas como síntese da
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia,
§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
secuencia de operacións aritméticas, aplicando
mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
correctamente a xerarquía das operacións ou
calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a
calculadora ou outros medios tecnolóxicos.
notación máis axeitada e respectando a xerarquía das
estratexias de cálculo mental.
operacións.

§ e
§ f

§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo § B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou § MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para § CMCCT
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
con calculadora), usando diferentes estratexias que
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a
permitan simplificar as operacións con números
calculadora ou outros medios tecnolóxicos.
precisión esixida na operación ou no problema.
enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a precisión dos resultados
obtidos.
§ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, § CMCCT
enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma
máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora),
coherente e precisa.

e
f
g
h

§ B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con § B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, § MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de § CMCCT
obtención e uso da constante de proporcionalidade,
proporcionalidade numérica (como o factor de
calculadora). Aumentos e diminucións porcentuais.
redución á unidade, etc.) para obter elementos
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas
§ B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. Factores
descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos
para resolver problemas en situacións cotiás.
de conversión. Magnitudes directamente proporcionais.
en situacións da vida real nas que existan variacións
Constante de proporcionalidade.
porcentuais e magnitudes directamente proporcionais.
§ B2.17. Resolución de problemas nos que interveña a
proporcionalidade directa ou variacións porcentuais.
Repartición directamente proporcional.

§ e
§ f
§ g

§ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, § MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que § CMCCT
§ B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica.
identificando os patróns e as leis xerais que os rexen,
dependen de cantidades variables ou descoñecidas e
§ B2.19. Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que
utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos,
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante
representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa.
comunicalos e realizar predicións sobre o seu
expresións alxébricas, e opera con elas.

§
§
§
§
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ h

§ B2.20. Significados e propiedades dos números en
contextos diferentes ao do cálculo: números
triangulares, cadrados, pentagonais, etc.
§ B2.21. A linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e
simbolizar relacións. Obtención de fórmulas e termos
xerais baseada na observación de pautas e
regularidades. Valor numérico dunha expresión
alxébrica.

comportamento ao modificar as variables, e operar con § MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do § CMCCT
expresións alxébricas.
estudo de procesos numéricos recorrentes ou
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e
utilízaas para facer predicións.

§ f
§ h

§ B2.22. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita § B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver § MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número § CMCCT
(métodos alxébrico e gráfico). Resolución.
problemas mediante a formulación de ecuacións de
é solución desta.
Interpretación das solucións. Ecuacións sen solución.
primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos
alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados § MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida § CMCCT
Resolución de problemas.
obtidos.
real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e
interpreta o resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría
§ f
§ h

§ B3.1. Elementos básicos da xeometría do plano. Relacións § B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus § MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades § CMCCT
e propiedades de figuras no plano: paralelismo e
elementos e as súas propiedades características para
características dos polígonos regulares (ángulos
clasificalas, identificar situacións, describir o contexto
interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema,
perpendicularidade.
físico e abordar problemas da vida cotiá.
simetrías, etc.).
§ B3.2. Ángulos e as súas relacións.
§ B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz e
§ MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos § CMCCT
bisectriz. Propiedades.
triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade
§ B3.4. Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e
común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto
figuras poligonais.
aos seus lados como aos seus ángulos.
§ B3.5. Clasificación de triángulos e cuadriláteros.
Propiedades e relacións.
§ MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos § CMCCT
atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos
e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos,
lados e diagonais.
§ MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que § CMCCT
caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo.

§ e
§ f

§ B3.6. Medida e cálculo de ángulos de figuras planas.
§ B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e § MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con § CMCCT
técnicas simples da xeometría analítica plana para a
distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras
§ B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas.
resolución de problemas de perímetros, áreas e
planas, en contextos da vida real, utilizando as
Cálculo de áreas por descomposición en figuras
ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe
ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas
simples.
matemática axeitada, e expresar o procedemento
máis apropiadas.
§ B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares.
seguido na resolución.
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do § CMCCT
círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular,
e aplícaas para resolver problemas xeométricos.

§ e
§ f

§ B3.9. Poliedros e corpos de revolución: elementos § B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, § MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos § CMCCT
prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e
característicos e clasificación. Áreas e volumes.
xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
identificar os seus elementos característicos (vértices,
arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao § MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos § CMCCT
cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións,
xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente
simetrías, etc.).
e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.
§ MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos § CMCCT
seus desenvolvementos planos e reciprocamente.

§
§
§
§

e
f
l
n

§ B3.10. Propiedades, regularidades e relacións dos § B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de § MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o § CMCCT
poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes
lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico,
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos,
utilizando propiedades, regularidades e relacións dos
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica
do mundo físico.
poliedros.
adecuadas.
§ B3.11. Uso de ferramentas informáticas para estudar
formas, configuracións e relacións xeométricas.

Bloque 4. Funcións
§ f

§ B4.1. Coordenadas cartesianas: representación e § B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de § MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas § CMCCT
identificación de puntos nun sistema de eixes
coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as
coordenadas cartesianas.
coordenados.
súas coordenadas.

§ f

§ B4.2. Concepto de función: variable dependente e § B4.2. Manexar as formas de presentar unha función § MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha § CMCCT
independente. Formas de presentación (linguaxe
(linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación,
función a outras e elixe a máis adecuada en función do
pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor
habitual, táboa, gráfica e fórmula).
contexto.
delas en función do contexto).

§ f

§ B4.2. Concepto de función: variable dependente e § B4.3. Comprender o concepto de función.
independente. Formas de presentación (linguaxe
habitual, táboa, gráfica e fórmula).

§
§
§
§

b
e
f
g

§ MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non § CMCCT
unha función.

§ B4.3. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e § B4.4. Recoñecer, representar e analizar as funcións § MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a § CMCCT
identificación da pendente da recta. Representacións
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a
lineais, e utilizalas para resolver problemas.
da recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a
pendente da recta correspondente.
partir dunha recta.
§ MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica § CMCCT
§ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

específico para a construción e a interpretación de
gráficas.

§ h

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ou táboa de valores.
§ MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación § CMCCT
lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa.
§ MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose § CMCCT
en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo
matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para
explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o
seu comportamento.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e
f
g
h
m

B5.1. Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas. § B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as § MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra § CMCCT
características de interese dunha poboación e recoller,
e individuo desde o punto de vista da estatística,
B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas.
organizar e presentar datos relevantes para
entende que as mostras se empregan para obter
B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
respondelas, utilizando os métodos estatísticos
información da poboación cando son representativas, e
B5.4. Organización en táboas de datos recollidos nunha
apropiados e as ferramentas adecuadas, organizando
aplícaos a casos concretos.
experiencia.
os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando
§ B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de
os parámetros relevantes e obtendo conclusións § MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos § CMCCT
frecuencias.
razoables a partir dos resultados obtidos.
de variables estatísticas, tanto cualitativas como
§ B5.6. Medidas de tendencia central.
cuantitativas.
§
§
§
§

§ MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de § CMCCT
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula
e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas, e represéntaos graficamente.
§ MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo § CMCCT
mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para
interpretar un conxunto de datos elixindo o máis
axeitado, e para resolver problemas.
§ MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos § CMCCT
recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos
da vida cotiá.

§ e
§ f
§ h

§ B5.4. Organización en táboas de datos recollidos nunha § B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar § MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas § CMCCT
datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos
experiencia.
relevantes e comunicar os resultados obtidos que
estatísticos e calcular as medidas de tendencia central.
§ B5.5. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de
respondan ás preguntas formuladas previamente sobre
frecuencias.
a situación estudada.
§ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da § CMCCT
§ B5.6. Medidas de tendencia central.
comunicación para comunicar información resumida e
§ B5.7. Utilización de calculadoras e ferramentas
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Matemáticas. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

tecnolóxicas para o tratamento de datos, creación e
interpretación de gráficos e elaboración de informes.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

relevante sobre unha variable estatística analizada.

§ e
§ f
§ h

§ B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos § MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e § CMCCT
§ B5.8. Fenómenos deterministas e aleatorios.
aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as
distíngueos dos deterministas.
§ B5.9. Formulación de conxecturas sobre o comportamento
matemáticas para analizar e facer predicións razoables
de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de
acerca do comportamento dos aleatorios a partir das § MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso § CMCCT
experiencias para a súa comprobación.
regularidades obtidas ao repetir un número significativo
mediante a experimentación.
§ B5.10. Frecuencia relativa dun suceso e a súa
de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa
aproximación á probabilidade mediante a simulación ou
probabilidade.
§ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio § CMCCT
experimentación.
a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a
aproximación desta mediante a experimentación.

§ b
§ f
§ h

§ B5.11. Sucesos elementais equiprobables e non § B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto § MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e § CMCCT
de frecuencia relativa e como medida de incerteza
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en
equiprobables.
asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non
táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.
§ B5.12. Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas
posible a experimentación.
e diagramas de árbore sinxelos.
§ MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais § CMCCT
§ B5.13. Cálculo de probabilidades mediante a regra de
equiprobables e non equiprobables.
Laplace en experimentos sinxelos.
§ MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados § CMCCT
a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace,
e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.

1.2.

Matemáticas 2º ESO.

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ f
§ h

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso § MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o § CCL
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión § CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
e o rigor adecuados.

§ E

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos § CMCCT
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos
§ f
§ h

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

Criterios de avaliación
comprobando as solucións obtidas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

problema).
§ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa § CMCCT
co número de solucións do problema.
§ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre § CMCCT
os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa
utilidade e eficacia.
§ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de § CMCCT
razoamento na resolución de problemas, reflexionando § CAA
sobre o proceso de resolución de problemas.

b
e
f
g
h

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para § MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis § CMCCT
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
matemáticas en situacións de cambio, en contextos § CCEC
reformulación do problema, resolución de subproblemas,
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos,
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer
probabilísticos.
procura de regularidades e leis, etc.
predicións.
§ MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar § CMCCT
§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións
simulacións e predicións sobre os resultados esperables,
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
valorando a súa eficacia e idoneidade.
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

§ b
§ e
§ f

§ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións § B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas § MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, § CMCCT
utilizadas, asignación de unidades aos resultados,
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas
variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc.
comprobación e interpretación das solucións no contexto da
importantes, analizando a coherencia da solución ou
situación, procura doutras formas de resolución, etc.
procurando outras formas de resolución.

§
§
§
§
§

§ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un § CMCCT
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, § CAA
resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo
conexións entre o problema e a realidade.
§ b
§ f
§ h

§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións § B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, § MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais § CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
resultados e conclusións obtidas nos procesos de
das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes § CMCCT
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
investigación.
(alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos
informes correspondentes.

§ a
§ b

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos § MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e en contextos
da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais,
susceptibles de conter problemas de interese.
§ CSC
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos
§
§
§
§
§

c
d
e
f
g

Contidos
matemáticos, de xeito individual e en equipo.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de § MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do § CMCCT
situacións problemáticas da realidade.
mundo real e o mundo matemático, identificando o problema § CSIEE
ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos necesarios.
§ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos § CMCCT
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns
problemas dentro do campo das matemáticas.
§ MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no § CMCCT
contexto da realidade.
§ MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto § CMCCT
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

§ e
§ f
§ g

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso § MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e en contextos
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a
sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.
§ CAA
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
§ CSC
construídos.

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes § MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e en contextos
en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e § CSC
ao quefacer matemático.
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
aceptación da crítica razoada).
§ CSIEE

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§ MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa § CMCCT
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.
§ MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta § CMCCT
a actitude axeitada para cada caso.
§ MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse § CAA
preguntas e buscar respostas axeitadas, tanto no estudo §
CCEC
dos conceptos como na resolución de problemas.
§ MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación § CMCCT
e traballo en equipo.
§ CSIEE
§ CSC

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver § B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de § MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de § CMCCT
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do
problemas, de investigación e de matematización ou de § CSIEE
situacións descoñecidas.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos
traballo científico.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

modelización, valorando as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver § B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender § MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os § CMCCT
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza § CAA
diso para situacións similares futuras.
das ideas claves, aprendendo para situacións futuras
traballo científico.
similares.

b
e
f
g

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de § MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas § CMCCT
forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alxébricos
e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, § CD
aprendizaxe para:
ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando
alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida
– Recollida ordenada e a organización de datos.
situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando
ou non aconselle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
con sentido crítico situacións diversas que axuden á
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de § MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
estatísticos.
problemas.
representacións gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
– Facilitación da comprensión de conceptos e
cuantitativa sobre elas.
propiedades xeométricas ou funcionais e a

§
§
§
§

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
– Deseño de simulacións e
elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

§
§
§
§
§

a
b
e
f
g

§ MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar § CMCCT
o proceso seguido na solución de problemas, mediante a
utilización de medios tecnolóxicos.
§ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con § CMCCT
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar
e comprender propiedades xeométricas.
§ MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e § CMCCT
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar
conclusións.

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, § CD
comunicación de maneira habitual no proceso de
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do § CCL
aprendizaxe para:
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando
proceso de procura, análise e selección de información
– Recollida ordenada e a organización de datos.
información salientable en internet ou noutras fontes,
relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
compárteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos
estatísticos.
apropiados para facilitar a interacción.
§ MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
exposición oral dos contidos traballados na aula.
– Facilitación da comprensión de conceptos e

propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
– Deseño de simulacións e
elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas diversas.

§ MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos § CD
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, § CAA
recollendo a información das actividades, analizando puntos
fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo
pautas de mellora.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para § CD
compartir ideas e tarefas.
§ CSC
§ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
§
§
§
§
§

b
e
f
g
h

§ B2.1. Números enteiros: representación, ordenación na § B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e § MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, § CMCCT
recta numérica e operacións. Operacións con calculadora
decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as
fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar,
súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar
ordenar e interpretar axeitadamente a información
ou outros medios tecnolóxicos.
información, e resolver problemas relacionados coa vida
cuantitativa.
§ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes.
diaria.
Comparación de fraccións. Representación, ordenación e
§ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de § CMCCT
operacións.
distintos tipos de números mediante as operacións
§ B2.3. Números decimais: representación, ordenación e
elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando
operacións.
correctamente a xerarquía das operacións.
§ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e
operacións.
§ MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e § CMCCT
§ B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios con
as súas operacións, para resolver problemas cotiáns
expoñente natural: operacións.
contextualizados, representando e interpretando mediante
§ B2.6. Potencias de base 10. Utilización da notación
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados
científica para representar números grandes.
obtidos.
§ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e
obtención de raíces aproximadas.
§ B2.8. Xerarquía das operacións.
§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
calculadora.

§
§
§
§

e
f
g
h

§ B2.1. Números enteiros: representación, ordenación na § B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos § MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias § CMCCT
recta numérica e operacións. Operacións con calculadora
números en contextos de paridade, divisibilidade e
de expoñente natural e aplica as regras básicas das
operacións elementais, mellorando así a comprensión do
ou outros medios tecnolóxicos.
operacións con potencias.
concepto e dos tipos de números.
§ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes.
§ MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números § CMCCT
Comparación de fraccións. Representación, ordenación e
decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e
operacións.
simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de
§ B2.3. Números decimais: representación, ordenación e
problemas.
operacións.
§ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e
§ MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso § CMCCT
operacións.
para simplificar cálculos e representar números moi
§ B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios con
grandes.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

expoñente natural: operacións.
§ B2.6. Potencias de base 10. Utilización da notación
científica para representar números grandes.
§ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e
obtención de raíces aproximadas.
§ B2.8. Xerarquía das operacións.
§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
calculadora.
§ e
§ f

§ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso § MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números § CMCCT
§ B2.8. Xerarquía das operacións.
de operacións combinadas como síntese da secuencia de
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o
§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e
das operacións ou estratexias de cálculo mental.
calculadora.
respectando a xerarquía das operacións.

§ e
§ f

§ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo § B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou § MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para § CMCCT
mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
con calculadora), usando estratexias que permitan simplificar
realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a
as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e
calculadora.
precisión esixida na operación ou no problema.
porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos
resultados obtidos.
§ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, § CMCCT
fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

§
§
§
§

e
f
g
h

§ B2.10. Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con § B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, § MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de § CMCCT
obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución
proporcionalidade numérica (como o factor de conversión
calculadora). Aumentos e diminucións porcentuais.
á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun
ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver
§ B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria. Factores de
problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real
problemas en situacións cotiás.
conversión. Magnitudes directa e inversamente
nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directa
proporcionais. Constante de proporcionalidade.
ou inversamente proporcionais.
§ MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que § CMCCT
§ B2.12. Resolución de problemas nos que interveña a
interveñen magnitudes que non son directa nin
proporcionalidade directa ou inversa, ou variacións
inversamente proporcionais.
porcentuais. Reparticións directa e inversamente
proporcionais

§
§
§
§

e
f
g
h

§ B2.13. Tradución de expresións da linguaxe cotiá que § B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando § MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que § CMCCT
os patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe
dependen de cantidades variables ou descoñecidas e
representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa.
alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións
§ B2.14. Significados e propiedades dos números en
sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e
alxébricas, e opera con elas.
contextos diferentes ao do cálculo (números triangulares,
operar con expresións alxébricas.
cadrados, pentagonais, etc.).
§ MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do § CMCCT
§ B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e
estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes,
simbolizar relacións. Obtención de fórmulas e termos xerais
exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para
baseada na observación de pautas e regularidades. Valor
facer predicións.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

numérico dunha expresión alxébrica.
§ B2.16. Operacións con expresións alxébricas sinxelas.
Transformación e equivalencias. Identidades. Operacións
con polinomios en casos sinxelos.
§ f
§ h

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as § CMCCT
propiedades das operacións para transformar expresións
alxébricas.

§ B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e de § B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver § MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), § CMCCT
segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos
problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro
se un número ou uns números é ou son solución desta.
métodos. Interpretación das solucións. Ecuacións sen
e segundo grao, e sistemas de ecuacións, aplicando para a
súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e § MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida § CMCCT
solución. Resolución de problemas.
contrastando os resultados obtidos.
real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e
§ B2.18. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas
sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas,
incógnitas. Métodos alxébricos de resolución e método
resólveas e interpreta o resultado obtido.
gráfico. Resolución de problemas.

Bloque 3. Xeometría
§ f
§ h

§ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. § B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de § MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e § CMCCT
Pitágoras (cadrados de números e ternas pitagóricas) e o
xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a
Xustificación xeométrica e aplicacións.
significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre
procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do
teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do
os lados), e empregalo para resolver problemas xeométricos.
triángulo rectángulo.
§ MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular § CMCCT
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas
de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en
contextos reais

§ e
§ f

§ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. Criterios de § B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a § MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón § CMCCT
semellanza. Razón de semellanza e escala. Razón entre
escala ou razón de semellanza e a razón entre lonxitudes,
de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras
lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.
áreas e volumes de corpos semellantes.
semellantes.
§ MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida § CMCCT
cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de
semellanza.

§ e
§ f

§ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: elementos § B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, § MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos § CMCCT
prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os
característicos; clasificación. Áreas e volumes.
xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
seus elementos característicos (vértices, arestas, caras,
desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, § MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos § CMCCT
corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.).
xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e
utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.
§ MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus § CMCCT
desenvolvementos planos e reciprocamente.
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos
§
§
§
§

e
f
l
n

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B3.4. Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. § B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de § MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o § CMCCT
Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo
lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos,
físico.
propiedades, regularidades e relacións dos poliedros.
utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.
§ B3.5. Uso de ferramentas informáticas para estudar formas,
configuracións e relacións xeométricas.

Bloque 4. Funcións
§ f

§ B4.1. Concepto de función: variable dependente e § B4.1. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe § MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha § CMCCT
independente; formas de presentación (linguaxe habitual,
habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación), pasando
función a outras, e elixe a máis adecuada en función do
táboa, gráfica e fórmula); crecemento e decrecemento;
dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función
contexto.
continuidade e descontinuidade; cortes cos eixes; máximos
do contexto.
e mínimos relativos. Análise e comparación de gráficas.

§ f

§ B4.1. Concepto de función: variable dependente e § B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, § MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non § CMCCT
independente; formas de presentación (linguaxe habitual,
interpretar e analizar as gráficas funcionais.
unha función.
táboa, gráfica e fórmula); crecemento e decrecemento;
continuidade e descontinuidade; cortes cos eixes; máximos
§ MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo § CMCCT
e mínimos relativos. Análise e comparación de gráficas.
as súas propiedades máis características.

b
e
f
g
h

§ B4.2. Funcións lineais. Cálculo, interpretación e § B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e § MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a § CMCCT
identificación da pendente da recta. Representacións da
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a
utilizalas para resolver problemas.
recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a partir
pendente da recta correspondente.
dunha recta.
§ MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica § CMCCT
§ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software
ou táboa de valores.
específico para a construción e interpretación de gráficas.

§
§
§
§
§

§ MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación § CMCCT
lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa.
§ MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose § CMCCT
en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático
funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e
realiza predicións e simulacións sobre o seu
comportamento.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e

§ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
§ B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as § MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de § CMCCT
características de interese dunha poboación e recoller,
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e
§ B5.2. Organización en táboas de datos recollidos nunha
organizar e presentar datos relevantes para respondelas,
interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e
experiencia.
utilizando os métodos estatísticos apropiados e as
acumuladas, e represéntaos graficamente.
§ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de
ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas e
frecuencias; diagramas de caixa e bigotes
construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes, e § MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo § CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO
Obxectivos
§
§
§
§

f
g
h
m

Contidos
§ B5.4. Medidas de tendencia central.
§ B5.5. Medidas de dispersión.

Criterios de avaliación
obtendo conclusións razoables a partir dos resultados
obtidos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís,
elixe o máis axeitado, e emprégaos para interpretar un
conxunto de datos e para resolver problemas.
§ MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos § CMCCT
en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

§ e
§ f
§ h

§ B5.2. Organización en táboas de datos recollidos nunha § B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, § MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas § CMCCT
xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos
experiencia.
comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas
estatísticos e calcular as medidas de tendencia central, o
§ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de
formuladas previamente sobre a situación estudada.
rango e os cuartís.
frecuencias, diagramas de caixa e bigotes
§ B5.4. Medidas de tendencia central.
§ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da § CMCCT
§ B5.5. Medidas de dispersión: rango e cuartís, percorrido
comunicación para comunicar información resumida e
intercuarílico, varianza e desviación típica.
relevante sobre unha variable estatística analizada.
§ B5.6. Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas
para o tratamento de datos, creación e interpretación de
gráficos e elaboración de informes.

§ e
§ f
§ h

§ B5.7. Fenómenos deterministas e aleatorios.
§ B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, § MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e § CMCCT
valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para
distíngueos dos deterministas.
§ B5.8. Formulación de conxecturas sobre o comportamento
analizar e facer predicións razoables acerca do
de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias
comportamento dos aleatorios a partir das regularidades § MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso § CMCCT
para a súa comprobación.
obtidas ao repetir un número significativo de veces a
mediante a experimentación.
§ B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación
experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade.
á probabilidade mediante a simulación ou experimentación.
§ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio § CMCCT
a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a
aproximación desta mediante a experimentación.

§ b
§ f
§ h

§ B5.10. Sucesos elementais equiprobables e non § B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto § MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e § CMCCT
de frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en
equiprobables.
aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a
táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.
§ B5.11. Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e
experimentación.
diagramas de árbore sinxelos.
§ MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais § CMCCT
§ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de
equiprobables e non equiprobables.
Laplace en experimentos sinxelos.
§ MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a § CMCCT
experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e
exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.
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1.3.

Matemáticas 3º ESO.

1.3.1. Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 3º ESO.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
f
h

B1.1. Planificación do proceso de resolución de B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, CCL
o proceso seguido na resolución dun problema, CMCCT
problemas.
proceso seguido na resolución dun problema.
coa precisión e o rigor adecuados.

e
f
h

B1.2. Estratexias e procedementos postos en B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
de resolución de problemas, realizando os
problemas (datos, relacións entre os datos, e
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
cálculos necesarios e comprobando as solucións
contexto do problema).
problema, resolver subproblemas, reconto
obtidas.
MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e CMCCT
exhaustivo, empezar por casos particulares
relaciónaa co número de solucións do problema.
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
conxecturas sobre os resultados dos problemas
resultados, comprobación e interpretación das
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e
solucións no contexto da situación, procura
eficacia.
doutras formas de resolución, etc.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e CMCCT
procesos de razoamento na resolución de CAA
problemas, reflexionando sobre o proceso de
resolución de problemas.

b
e
f

B1.2. Estratexias e procedementos postos en B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas,
matemáticas en situacións de cambio, en
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
problema, resolución de subproblemas, reconto
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa
estatísticos e probabilísticos.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

g
h

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.

b
e
f

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
pequenas variacións nos datos, outras preguntas,
resolvelos, revisando o proceso de resolución, e
resultados, comprobación e interpretación das
os pasos e as ideas importantes, analizando a
outros contextos, etc.
solucións no contexto da situación, procura
coherencia da solución ou procurando outras
doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

utilidade para facer predicións.

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

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

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
resultados e conclusións obtidas nos procesos de
ademais das conclusións obtidas, utilizando as CMCCT
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e
investigación.
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
estatístico-probabilística.
Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

a
b
c
d
e
f

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e B1.6. Desenvolver procesos de matematización en MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da
modelización, en contextos da realidade e
contextos da realidade cotiá (numéricos,
realidade susceptibles de conter problemas de
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
ou
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
interese.
probabilísticos) a partir da identificación de
problemas en situacións problemáticas da MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema
do mundo real e o mundo matemático,
realidade.
identificando o problema ou os problemas
matemáticos que subxacen nel, e os

CMCCT
CSC
CMCCT
CSIEE
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

coñecementos matemáticos necesarios.
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos CMCCT
matemáticos sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas dentro do
campo das matemáticas.
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do CMCCT
problema no contexto da realidade.
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.

e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e B1.7. Valorar a modelización matemática como un MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
recurso para resolver problemas da realidade
conclusións sobre el e os seus resultados, CAA
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
valorando outras opinións.
CSC
modelos utilizados ou construídos.

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, CSIEE
inherentes ao quefacer matemático.
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
CSC
MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e CMCCT
problemas coa precisión, o esmero e o interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da
situación.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, CMCCT
e adopta a actitude axeitada para cada caso.
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e CAA
formularse preguntas, e procurar respostas CCEC
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como
na resolución de problemas.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

b
g

B1.6. Confianza nas propias capacidades para B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
resolución de problemas, de investigación e de CSIEE
resolución de situacións descoñecidas.
matematización ou de modelización, valorando as
dificultades propias do traballo científico.
consecuencias destas e a súa conveniencia pola
súa sinxeleza e utilidade.

b
g

B1.6. Confianza nas propias capacidades para B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a CAA
aprender diso para situacións similares futuras.
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende
dificultades propias do traballo científico.
para situacións futuras similares.

b
e
f
g

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo, realizando
de aprendizaxe para:
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
Recollida ordenada e a organización de datos.
facendo representacións gráficas, recreando
Elaboración e creación de representacións
situacións matemáticas mediante simulacións ou
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
analizando con sentido crítico situacións diversas
estatísticos.
que axuden á comprensión de conceptos
Facilitación da comprensión de conceptos e
matemáticos ou á resolución de problemas.
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.

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas CMCCT
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos CD
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a
dificultade destes impida ou non aconselle facelos
manualmente.

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer CMCCT
representacións gráficas de funcións con
expresións alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de
problemas, mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos CMCCT
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
informacións e elaborar conclusións.
a
b
f
g
e

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da
comunicación de maneira habitual no proceso de
de aprendizaxe para:
aprendizaxe,
procurando,
analizando
e
Recollida ordenada e a organización de datos.
seleccionando
información
salientable
en
internet
Elaboración e creación de representacións
ou noutras fontes, elaborando documentos
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
propios, facendo exposicións e argumentacións
estatísticos.
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados
Facilitación da comprensión de conceptos e
para facilitar a interacción.
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.

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios CCL
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), CD
como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información relevante, coa
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos
para a súa discusión ou difusión.
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar CCL
a exposición oral dos contidos traballados na aula.
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu CAA
proceso de aprendizaxe, recollendo a información
das actividades, analizando puntos fortes e
débiles de seu proceso educativo e establecendo
pautas de mellora.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas CD
para compartir ficheiros e tarefas.
CSC
CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
b
f

B2.1. Números racionais. Transformación de B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números CMCCT
fraccións en decimais e viceversa. Números
as raíces e outros números radicais para operar
(naturais, enteiros e racionais), indica o criterio
con eles, utilizando a forma de cálculo e notación
utilizado para a súa distinción e utilízaos para
decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.
adecuada, para resolver problemas da vida cotiá,
representar e interpretar adecuadamente
B2.2. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo
e
presentar
os
resultados
coa
precisión
requirida.
información cuantitativa.
aproximado e redondeo. Cifras significativas. Erro
absoluto e relativo.
MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal CMCCT
B2.3. Potencias de números racionais con expoñente
equivalente a unha fracción, entre decimais finitos
enteiro. Significado e uso.
e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso
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Contidos
B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a
expresión de números moi pequenos. Operacións
con números expresados en notación científica.
B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas.
Expresión decimal. Expresións radicais:
transformación e operacións.
B2.6. Xerarquía de operacións.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

o grupo de decimais que se repiten ou forman
período.
MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente CMCCT
a un decimal exacto ou periódico.
MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi CMCCT
pequenos en notación científica, opera con eles,
con e sen calculadora, e utilízaos en problemas
contextualizados.
MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas CMCCT
adecuadas para realizar aproximacións por
defecto e por exceso dun número en problemas
contextualizados, e xustifica os seus
procedementos.
MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de CMCCT
truncamento e redondeo en problemas
contextualizados, recoñecendo os erros de
aproximación en cada caso para determinar o
procedemento máis adecuado.
MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema CMCCT
utilizando a unidade de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándoo se é
necesario coa marxe de erro ou a precisión que se
requiran, de acordo coa natureza dos datos.
MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas CMCCT
de números enteiros, decimais e fraccionarios
mediante as operacións elementais e as potencias
de expoñente enteiro, aplicando correctamente a
xerarquía das operacións.
MACB2.1.9. Emprega números racionais para CMCCT
resolver problemas da vida cotiá e analiza a
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

coherencia da solución.
MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas CMCCT
sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas
simplificando os resultados.
b
f

B2.7. Investigación de regularidades, relacións e B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión CMCCT
propiedades que aparecen en conxuntos de
describan sucesións numéricas, observando
numérica recorrente usando a lei de formación a
regularidades en casos sinxelos que inclúan
números. Expresión usando linguaxe alxébrica.
partir de termos anteriores.
patróns recursivos.
B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula CMCCT
Progresións aritméticas e xeométricas.
para o termo xeral dunha sucesión sinxela de
números enteiros ou fraccionarios.
MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e CMCCT
xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a
suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para
resolver problemas.
MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente CMCCT
das sucesións na natureza e resolve problemas
asociados a estas.

b
f

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e CMCCT
Igualdades notables. Operacións elementais con
propiedade ou relación dada mediante un
utilízaos en exemplos da vida cotiá.
enunciado, extraendo a información salientable e
polinomios. Factorización de polinomios.
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables CMCCT
transformándoa.
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto
axeitado.
MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con CMCCT
raíces enteiras mediante o uso combinado da
regra de Ruffini, identidades notables e extracción
do factor común.

b

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación CMCCT
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Igualdades notables. Operacións elementais con
polinomios. Factorización de polinomios.
B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita.
Resolución por distintos métodos.
B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de grao
superior a dous.
B2.12. Resolución de sistemas de dúas ecuacións
lineais con dúas incógnitas
B2.13. Resolución de problemas mediante a
utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións.

Criterios de avaliación
precise a formulación e a resolución de ecuacións
de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de
grao maior que dous e sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou
recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando
os resultados obtidos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o
resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría
e
f
l
n

B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da CMCCT
propiedades características das figuras planas, os
mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo,
revolución.
corpos xeométricos elementais e as súas
e utilízaas para resolver problemas xeométricos
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
configuracións xeométricas.
sinxelos.
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas,
configuracións e relacións xeométricas.
MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos CMCCT
definidos por rectas que se cortan ou por paralelas
cortadas por unha secante, e resolve problemas
xeométricos sinxelos.
MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as CMCCT
propiedades das figuras planas, os poliedros e os
corpos de revolución principais.

f
l
n

B3.3. Xeometría do plano.
B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de CMCCT
usuais para realizar medidas indirectas de
polígonos e de figuras circulares en problemas
B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en
elementos
inaccesibles
e
para
obter
as
medidas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas
partes proporcionais. Aplicación á resolución de
de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos
adecuadas.
problemas.
elementais,
de
exemplos
tomados
da
vida
real,
B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes.
representacións artísticas como pintura ou MACB3.2.2. Divide un segmento en partes CMCCT
proporcionais a outros dados, e establece
arquitectura, ou da resolución de problemas
relacións de proporcionalidade entre os elementos
xeométricos.
homólogos de dous polígonos semellantes.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en CMCCT
situacións de semellanza, utiliza o teorema de
Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en
contextos diversos.
MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, CMCCT
cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver
problemas contextualizados.
b
e
f
g
l
n

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de CMCCT
partes proporcionais. Aplicación á resolución de
dimensións reais de figuras dadas en mapas ou
lonxitudes e de superficies en situacións de
problemas.
planos, coñecendo a escala.
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

b
e
f
g
l
n

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano.
B3.4. Recoñecer as transformacións que levan MACB3.4.1. Identifica os elementos máis
dunha figura a outra mediante movemento no
característicos dos movementos no plano
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
plano, aplicar eses movementos e analizar
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas,
deseños cotiáns, obras de arte e configuracións
obras de arte.
configuracións e relacións xeométricas.
presentes na natureza
MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a
composición de movementos, empregando
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

b
e
f

B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e CMCCT
de figuras planas, poliedros e corpos de
corpos de revolución, utilizando a linguaxe con
nos poliedros e corpos de revolución.
propiedade para referirse aos elementos
revolución.
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas,
principais.
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas,
configuracións e relacións xeométricas.
MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de CMCCT
simetría en figuras planas, en poliedros, na CCEC
natureza, na arte e nas construcións humanas.

b
f

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o CMCCT
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas,
xeográficas e a súa aplicación na localización de
Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e

CMCCT
CCEC

CMCCT
CCEC

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
configuracións e relacións xeométricas.
B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esferas.
B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e
fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo
coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude

puntos.

Bloque 4. Funcións
f
g

B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha
representan fenómenos do ámbito cotián e
estudo das funcións e a súa representación
función dada graficamente e asocia enunciados de
doutras materias.
gráfica.
problemas contextualizados a gráficas.
B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das
MAB B4.1.2. Identifica as características máis
características locais e globais da gráfica
salientables dunha gráfica interpretándoas dentro
correspondente.
do seu contexto.
B4.3. Análise e comparación de situacións de
dependencia funcional dadas mediante táboas e
MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun
enunciados.
enunciado contextualizado, describindo o
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
fenómeno exposto.
programas de computador para a construción e a
interpretación de gráficas.
MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións
analíticas a funcións dadas graficamente.

CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o CMCCT
comportamento do fenómeno que representa
unha gráfica e a súa expresión alxébrica
b
f

B4.5. Utilización de modelos lineais para estudar B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da CMCCT
situacións provenientes de diferentes ámbitos de
materias que poden modelizarse mediante unha
ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación
coñecemento e da vida cotiá, mediante a
función lineal, valorando a utilidade da descrición
punto pendente, xeral, explícita e por dous
confección da táboa, a representación gráfica e a
deste modelo e dos seus parámetros, para
puntos), identifica puntos de corte e pendente, e
obtención da expresión alxébrica.
describir o fenómeno analizado.
represéntaa graficamente.
B4.6. Expresións da ecuación da recta.
MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función CMCCT
lineal asociada a un enunciado e represéntaa.

b

B4.7. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos CMCCT
Utilización para representar situacións da vida
necesitan ser descritas mediante funcións
dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos
f

Contidos
cotiá.

Criterios de avaliación
cuadráticas, calculando os seus parámetros e as
súas características.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

graficamente.
MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida CMCCT
cotiá que poidan ser modelizadas mediante
funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa
necesario.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
b
f

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. B5.1. Elaborar informacións estatísticas para MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e CMCCT
Poboación e mostra. Variables estatísticas:
describir un conxunto de datos mediante táboas e
xustifica as diferenzas en problemas
gráficas adecuadas á situación analizada,
cualitativas, discretas e continuas.
contextualizados.
xustificando
se
as
conclusións
son
representativas
B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.
MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha CMCCT
para a poboación estudada.
Representatividade dunha mostra.
mostra a través do procedemento de selección, en
B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e
casos sinxelos.
acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
B5.4. Gráficas estatísticas.
MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, CMCCT
cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon
exemplos.
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, CMCCT
relaciona os tipos de frecuencias e obtén
información da táboa elaborada.
MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas CSC
tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos
estatísticos adecuados a distintas situacións
relacionadas con variables asociadas a problemas
sociais, económicos e da vida cotiá.

b
e
f

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de CMCCT
posición e de dispersión dunha variable estatística
posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha
e propiedades.
para resumir os datos e comparar distribucións
variable estatística para proporcionar un resumo
estatísticas.
dos datos.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos
B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo,
interpretación e propiedades.
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
B5.8. Interpretación conxunta da media e a
desviación típica.

b
e
f

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de CMCCT
dispersión (rango, percorrido intercuartílico e
desviación típica) dunha variable estatística,
utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para
comparar a representatividade da media e
describir os datos.

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo B5.3. Analizar e interpretar a información estatística MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para CCL
estatístico. Análise e descrición de traballos
que aparece nos medios de comunicación,
describir, analizar e interpretar información
relacionados coa estatística, con interpretación da
valorando a súa representatividade e a súa
estatística dos medios de comunicación e outros
información e detección de erros e manipulacións.
fiabilidade.
ámbitos da vida cotiá.
B5.10. Utilización de calculadora e outros medios
MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios CD
tecnolóxicos axeitados para a análise, a
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar
elaboración e a presentación de informes e
gráficos estatísticos e calcular parámetros de
documentos sobre informacións estatísticas nos
tendencia central e dispersión.
medios de comunicación.
MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para CD
comunicar información resumida e relevante sobre
unha variable estatística analizada

b
f
g

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e
suceso asociado a un experimento aleatorio
mostral.
distíngueos dos deterministas.
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da
B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra
súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para
de Laplace. Diagramas de árbore sinxelos.
describir e cuantificar situacións relacionadas co
diagramas de árbore, e identificando os elementos
Permutacións; factorial dun número.
azar.
asociados
ao
experimento.
B5.13. Utilización da probabilidade para tomar
decisións fundamentadas en diferentes contextos.
MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados
son equiprobables, mediante a regra de Laplace,
enumerando os sucesos elementais, táboas ou
árbores, ou outras estratexias persoais.

CMCCT
CMCCT
CCL
CMCCT

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta CSIEE
as probabilidades das distintas opcións en
situacións de incerteza.

1.3.2. Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3º ESO.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ f
§ h

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente e de xeito razoado o proceso § MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o § CCL
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
proceso seguido na resolución dun problema, coa § CMCCT
precisión e o rigor adecuados.

§ f
§ h

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos § CCL
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
resolución de problemas, realizando os cálculos
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do § CMCCT
reformulación do problema, resolución de subproblemas,
necesarios e comprobando as solucións obtidas.
problema).
reconto exhaustivo, comezo por casos particulares
§ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e § CMCCT
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
relaciónaa co número de solucións do problema.
§ 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.

§ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas § CMCCT
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver,
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.
§ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de § CMCCT
razoamento na resolución de problemas, reflexionando § CAA
sobre o proceso de resolución de problemas.

§
§
§
§
§

b
e
f
g
h

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para § MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis § CMCCT
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
matemáticas en situacións de cambio, en contextos
reformulación do problema, resolución de subproblemas,
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
reconto exhaustivo, comezo por casos particulares
e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer
probabilísticos.
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
predicións.
§ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para § CMCCT
§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións
realizar simulacións e predicións sobre os resultados
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación
dos informes correspondentes.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ b
§ e
§ f

§ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das § B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando § MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, § CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas
resultados, comprobación e interpretación das solucións
contextos, etc.
importantes, analizando a coherencia da solución ou
no contexto da situación, procura doutras formas de
procurando outras formas de resolución.
resolución, etc.
§ MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un § CMCCT
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, § CAA
resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo
conexións entre o problema e a realidade.

§ f
§ h

§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións § B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, os § MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido § CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
resultados e as conclusións obtidas nos procesos de
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas § CMCCT
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
investigación.
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatísticoxeito individual e en equipo. Elaboración e presentación
probabilística.
dos informes correspondentes.

§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e
f
g

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.6. Desenvolver procesos de matematización en § MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
realidade susceptibles de conter problemas de interese.
de xeito individual e en equipo.
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións problemáticas da realidade.
§ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do
mundo real e o mundo matemático, identificando o
problema ou os problemas matemáticos subxacentes nel
e os coñecementos matemáticos necesarios.

§ CMCCT
§ CSC
§ CMCCT
§ CSIEE

§ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos § CMCCT
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun
problema ou duns problemas dentro do campo das
matemáticas.
§ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema § CMCCT
no contexto da realidade.
§ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto § CMCCT
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.
§ e
§ f

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso § MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

Contidos
de xeito individual e en equipo.

Criterios de avaliación
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou
construídos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
§ CAA

outras opinións.

§ CSC

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais § MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
inherentes ao quefacer matemático.
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, § CSIEE
de xeito individual e en equipo.
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
§ CSC
§ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas § CMCCT
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.
§ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e § CMCCT
adopta a actitude axeitada para cada caso.
§ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse § CAA
preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no §
CCEC
estudo dos conceptos como na resolución de problemas.
§ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades
cooperación e traballo en equipo.

sociais

de § CSIEE
§ CSC

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para § B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución § MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
de situacións descoñecidas.
de problemas, de investigación e de matematización ou de § CSIEE
propias do traballo científico.
modelización, e valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para § B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender § MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
diso para situacións similares futuras.
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a § CAA
propias do traballo científico.
sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións
futuras similares.

§ b
§ e
§ f

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, § MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
aprendizaxe para:
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos,
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CD
– Recollida ordenada e a organización de datos.
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
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§
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a
b
e
f
g

Contidos
– 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 apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

simulacións ou analizando con sentido crítico situacións § MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
diversas que axuden á comprensión de conceptos
representacións gráficas de funcións con expresións
matemáticos ou á resolución de problemas.
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
§ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para § CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
§ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con § CMCCT
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.
§ MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o § CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de § CCL
aprendizaxe para:
comunicación de maneira habitual no proceso de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como § CD
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando
resultado do proceso de procura, análise e selección de
– Recollida ordenada e a organización de datos.
información
salientable
en
internet
ou
noutras
fontes,
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos
estatísticos.
§ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
apropiados para facilitar a interacción.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
exposición oral dos contidos traballados na aula.
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.

§ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos § CD
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, § CAA
recollendo a información das actividades, analizando
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e
establecendo pautas de mellora.
§ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para § CD
compartir ideas e tarefas.
§ CSC
§ CSIEE

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 2. Números e álxebra
§ e
§ f
§ g

§ B2.1. Potencias de números naturais con expoñente § B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e § MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para § CMCCT
enteiro. Significado e uso. Potencias de base 10.
decimais para operar con eles, utilizando a forma de
simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores
Aplicación para a expresión de números moi pequenos.
cálculo e notación adecuada, para resolver problemas, e
son produtos de potencias.
Operacións con números expresados en notación
presentando os resultados coa precisión requirida.
científica. Aplicación a problemas extraídos do ámbito
§ MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a § CMCCT
social e físico.
unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos
§ B2.2. Xerarquía de operacións.
periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que
§ B2.3. Números decimais e racionais. Transformación de
se repiten ou forman período.
fraccións en decimais e viceversa. Números decimais
exactos e periódicos.
§ MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi § CMCCT
§ B2.4. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo
pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen
aproximado e redondeo. Erro cometido.
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.
§ B2.5. Elaboración e utilización de estratexias para o
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo
§ MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas § CMCCT
con calculadora ou outros medios tecnolóxicos.
para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun
número en problemas contextualizados, e xustifica os
seus procedementos.
§ MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de § CMCCT
truncamento e redondeo en problemas contextualizados,
recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para
determinar o procedemento máis axeitado.
§ MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando § CMCCT
a unidade de medida adecuada, en forma de número
decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro
ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.
§ MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de § CMCCT
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as
operacións elementais e as potencias de números naturais
e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía
das operacións.
§ MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para § CMCCT
resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

da solución.
§ b
§ f

§ B2.6. Investigación de regularidades, relacións e § B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que § MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica § CMCCT
propiedades que aparecen en conxuntos de números.
describan
sucesións
numéricas,
observando
recorrente usando a lei de formación a partir de termos
Expresión usando linguaxe alxébrica.
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns
anteriores.
recursivos.
§ B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes.
§ MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para § CMCCT
Progresións aritméticas e xeométricas.
o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros
ou fraccionarios.
§ MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das § CMCCT
sucesións na natureza e resolve problemas asociados a
estas.

§ b
§ f

§ B2.8. Transformación de expresión alxébricas cunha § B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha § MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa § CMCCT
indeterminada. Igualdades notables. Operacións
propiedade ou relación dada mediante un enunciado,
o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a
elementais con polinomios.
extraendo a información relevante e transformándoa.
exemplos da vida cotiá.
§ MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables § CMCCT
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma
por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

§ f
§ g
§ h

§ B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. § B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise § MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao § CMCCT
Resolución por distintos métodos.
a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e
completas e incompletas mediante procedementos
§ B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas
segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con
alxébricos e gráficos.
incógnitas. Resolución.
dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación
§ B2.11. Resolución de problemas mediante a utilización de
alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e § MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais § CMCCT
ecuacións e sistemas.
con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos
contrastar os resultados obtidos.
ou gráficos.
§ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da § CMCCT
vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao,
e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría
§ e

§ B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e § B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as § MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da § CMCCT

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
§ f
§ l
§ n

Contidos
bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións;
perímetros e áreas de polígonos; lonxitude e área de
figuras circulares. Propiedades.
§ B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes.
§ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións
e relacións xeométricas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

propiedades características das figuras planas, os corpos
mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo.
xeométricos elementais e as súas configuracións
§ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a § CMCCT
xeométricas.
bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos.
§ MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos § CMCCT
por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por
unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos
nos que interveñen ángulos.
§ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude § CMCCT
de circunferencias e a área de polígonos e de figuras
circulares en problemas contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.
§ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros § CMCCT
regulares e corpos de revolución en problemas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas
adecuadas.

§ f
§ l
§ n

§ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en partes § B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para § MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais § CMCCT
proporcionais. Aplicación á resolución de problemas.
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e
a outros dados e establece relacións de proporcionalidade
para obter medidas de lonxitudes, de exemplos tomados
entre os elementos homólogos de dous polígonos
da vida real, de representacións artísticas como pintura ou
semellantes.
arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos.
§ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en § CMCCT
situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para
o cálculo indirecto de lonxitudes.

§ f
§ l

§ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en partes § B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións § MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de § CMCCT
proporcionais. Aplicación á resolución de problemas.
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a
lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas,
escala.
fotos aéreas, etc.).

§
§
§
§
§

e
f
g
l
n

§ B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano.
§ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións
e relacións xeométricas.

§ B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha § MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos
figura a outra mediante movemento no plano, aplicar os
dos movementos no plano presentes na natureza, en
referidos movementos e analizar deseños cotiáns, obras
deseños cotiáns ou obras de arte.
de arte e configuracións presentes na natureza.
§ MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a
composición de movementos, empregando ferramentas

§ CMCCT
§ CCEC

§ CMCCT
§ CCEC

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

tecnolóxicas cando sexa necesario.
§ f
§ l

§ B3.6. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas. § B3.5. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e § MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os § CMCCT
polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un
Latitude e lonxitude dun punto.
a súa aplicación na localización de puntos.
punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e
a súa lonxitude.

Bloque 4. Funcións
§
§
§
§

e
f
g
h

§ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que § B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das § MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función § CMCCT
representan fenómenos do ámbito cotián e doutras
funcións e a súa representación gráfica.
dada graficamente, e asocia enunciados de problemas
materias.
contextualizados a gráficas.
§ B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das
características locais e globais da gráfica correspondente.

§ MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables § CMCCT
dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto.

§ B4.3. Análise e comparación de situacións de
dependencia funcional dadas mediante táboas e
enunciados.

§ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado § CMCCT
contextualizado, e describe o fenómeno exposto.

§ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software
específico para a construción e interpretación de gráficas.

§ MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas § CMCCT
sinxelas a funcións dadas graficamente.

§ b
§ f
§ h

§ B4.4. Utilización de modelos lineais para estudar § B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias § MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da § CMCCT
situacións provenientes de diferentes ámbitos de
que poden modelarse mediante unha función lineal,
ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación puntocoñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da
valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos
pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica
táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión
seus parámetros, para describir o fenómeno analizado.
puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente.
alxébrica.
§ MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal § CMCCT
§ B4.5. Expresións da ecuación da recta.
asociada a un enunciado e represéntaa.

e
f
g
h

§ B4.6. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. § B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que § MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función § CMCCT
Utilización para representar situacións da vida cotiá.
necesitan ser descritas mediante funcións cuadráticas,
polinómica de grao 2 e describe as súas características.
calculando os seus parámetros e as súas características.
§ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software
§ MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá § CMCCT
específico para a construción e a interpretación de
gráficas.
que poidan ser modelizadas mediante funcións
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios
tecnolóxicos cando sexa necesario.

§
§
§
§

Bloque 5. Estatística e probabilidade

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
§
§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
e
f
g
h
m

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e § B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un § MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as § CMCCT
mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e
conxunto de datos mediante táboas e gráficas adecuadas
diferenzas en problemas contextualizados.
continuas.
á situación analizada, e xustificar se as conclusións son
§ MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a § CMCCT
representativas para a poboación estudada.
§ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.
través do procedemento de selección, en casos sinxelos.
Representatividade dunha mostra.
§ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.
§ B5.4. Gráficas estatísticas: construción e interpretación.

§ MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, § CMCCT
cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon
exemplos.
§ MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os § CMCCT
tipos de frecuencias e obtén información da táboa
elaborada.
§ MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas § CMCCT
tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos estatísticos
adecuados a distintas situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da
vida cotiá.
§ MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun § CMCCT
estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo.

§ e
§ f

§ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana e § B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e § MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición § CMCCT
cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.
de dispersión dunha variable estatística para resumir os
dunha variable estatística para proporcionar un resumo
datos e comparar distribucións estatísticas.
dos datos.
§ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido

intercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpretación.
§ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
§ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.
§ B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento
de datos estatísticos.
§
§
§
§

a
b
c
d

§ MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha § CMCCT
variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo)
para comparar a representatividade da media e describir
os datos.

§ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e § B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que § MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, § CCL
analizar e interpretar información estatística nos medios § CMCCT
mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e
aparece nos medios de comunicación, e valorar a súa
de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.
continuas.
representatividade e fiabilidade.
§ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.

§ MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos § CMCCT

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Obxectivos
§
§
§
§
§

e
f
g
h
m

Contidos
Representatividade dunha mostra.
§ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.
§ B5.4. Gráficas estatísticas: construción e interpretación.
§ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana e
cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.
§ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpretación.
§ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
§ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.
§ B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento
de datos estatísticos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e
calcular parámetros de tendencia central e dispersión.
§ MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para § CMCCT
comunicar información resumida e relevante sobre unha
variable estatística que analizase.

1.4. Matemáticas 4º ESO.
1.4.1. Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 4º ESO.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
f
h

B1.1. Planificación do proceso de resolución de B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, CCL
o proceso seguido na resolución dun problema, CMCCT
problemas.
proceso seguido na resolución dun problema.
coa precisión e o rigor adecuados.

e
f
h

B1.2. Estratexias e procedementos postos en B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
de resolución de problemas, realizando os
problemas (datos, relacións entre os datos, e
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
cálculos necesarios e comprobando as solucións
contexto do problema).
problema, resolver subproblemas, reconto
obtidas.
MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e CMCCT
exhaustivo, empezar por casos particulares
relaciónaa co número de solucións do problema.
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.
B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
conxecturas sobre os resultados dos problemas
resultados, comprobación e interpretación das
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e
solucións no contexto da situación, procura
eficacia.
doutras formas de resolución, etc.
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e CMCCT
procesos de razoamento na resolución de CAA
problemas, reflexionando sobre o proceso de
resolución de problemas.

b
e

B1.2. Estratexias e procedementos postos en B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis CMCCT
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas,
matemáticas en situacións de cambio, en
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais,
contextos numéricos, xeométricos, funcionais,

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

f
g
h

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.

b
e
f

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
pequenas variacións nos datos, outras preguntas,
resolvelos, revisando o proceso de resolución, e
resultados, comprobación e interpretación das
os pasos e as ideas importantes, analizando a
outros contextos, etc.
solucións no contexto da situación, procura
coherencia da solución ou procurando outras
doutras formas de resolución, etc.
formas de resolución.

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

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

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
resultados e conclusións obtidas nos procesos de
ademais das conclusións obtidas, utilizando as CMCCT
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e
investigación.
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
estatístico-probabilística.
Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

a
b
c
d
e

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e B1.6. Desenvolver procesos de matematización en MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da
modelización, en contextos da realidade e
contextos da realidade cotiá (numéricos,
realidade susceptibles de conter problemas de
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
ou
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
interese.
probabilísticos) a partir da identificación de
problemas en situacións problemáticas da MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema
do mundo real e o mundo matemático,
realidade.
identificando o problema ou os problemas

CMCCT
CSC
CMCCT
CSIEE

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos
f
g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
matemáticos que subxacen nel,
coñecementos matemáticos necesarios.

Competencias clave
e

os

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos CMCCT
matemáticos sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas dentro do
campo das matemáticas.
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do CMCCT
problema no contexto da realidade.
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as
limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia.
e
f
g

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e B1.7. Valorar a modelización matemática como un MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
recurso para resolver problemas da realidade
conclusións sobre el e os seus resultados, CAA
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
valorando outras opinións.
CSC
modelos utilizados ou construídos.

a
b
c
d
e
f
g
l
m
n
ñ
o

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o CMCCT
modelización, en contextos da realidade e
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, CSIEE
inherentes ao quefacer matemático.
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
CSC
MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e CMCCT
problemas coa precisión, o esmero e o interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da
situación.
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, CMCCT
e adopta a actitude axeitada para cada caso.
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e CAA
formularse preguntas, e procurar respostas CCEC
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como
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Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

na resolución de problemas.
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de CSC
cooperación e traballo en equipo.
CSIEE

b
g

B1.6. Confianza nas propias capacidades para B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
resolución de problemas, de investigación e de CSIEE
resolución de situacións descoñecidas.
matematización ou de modelización, valorando as
dificultades propias do traballo científico.
consecuencias destas e a súa conveniencia pola
súa sinxeleza e utilidade.

b
g

B1.6. Confianza nas propias capacidades para B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a CAA
aprender diso para situacións similares futuras.
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende
dificultades propias do traballo científico.
para situacións futuras similares.

b
e
f
g

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas
adecuadas, de xeito autónomo, realizando
de aprendizaxe para:
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos,
Recollida ordenada e a organización de datos.
facendo representacións gráficas, recreando
Elaboración e creación de representacións
situacións matemáticas mediante simulacións ou
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
analizando con sentido crítico situacións diversas
estatísticos.
que axuden á comprensión de conceptos
Facilitación da comprensión de conceptos e
matemáticos ou á resolución de problemas.
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

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas CMCCT
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos CD
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a
dificultade destes impida ou non aconselle facelos
manualmente.

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer CMCCT
representacións gráficas de funcións con
expresións alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de
problemas, mediante a utilización de medios
tecnolóxicos.
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos CMCCT
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

matemáticas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

a
b
f
g
e

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da
comunicación de maneira habitual no proceso de
de aprendizaxe para:
aprendizaxe,
procurando,
analizando
e
Recollida ordenada e a organización de datos.
seleccionando información salientable en internet
Elaboración e creación de representacións
ou noutras fontes, elaborando documentos
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
propios, facendo exposicións e argumentacións
estatísticos.
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados
Facilitación da comprensión de conceptos e
para facilitar a interacción.
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.

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios CCL
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), CD
como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información relevante, coa
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos
para a súa discusión ou difusión.
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar CCL
a exposición oral dos contidos traballados na aula.
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu CAA
proceso de aprendizaxe, recollendo a información
das actividades, analizando puntos fortes e
débiles de seu proceso educativo e establecendo
pautas de mellora.
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas CD
para compartir ficheiros e tarefas.
CSC
CSIEE

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.

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
CMCCT
(naturais, enteiros, racionais e irracionais),
indicando o criterio seguido, e utilízaos para
representar e interpretar axeitadamente información
cuantitativa.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
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Contidos
Intervalos.

b
f

Criterios de avaliación
.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

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

B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións,
MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo CMCCT
xunto coas súas propiedades, para recoller,
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou
transformar e intercambiar información, e resolver
programas informáticos, e utilizando a notación
B2.3. Interpretación e utilización dos números reais, problemas relacionados coa vida diaria e con outras
máis axeitada.
as operacións e as propiedades características en materias do ámbito educativo.
diferentes contextos, elixindo a notación e a
MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e CMCCT
precisión máis axeitadas en cada caso.
xulga se os resultados obtidos son razoables.
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 de igualdades notables.

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e CMCCT
potencias, opera aplicando as propiedades
necesarias e resolve problemas contextualizados..
ACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de
problemas cotiáns e financeiros, e valora o
emprego de medios tecnolóxicos cando a
complexidade dos datos o requira.

CMCCT

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da
súa definición ou mediante a aplicación das súas
propiedades, e resolve problemas sinxelos.

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT
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Contidos
B2.10. Polinomios. Raíces e factorización.
B2.11. Ecuacións de grao superior a dous.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da CMCCT
utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as linguaxe alxébrica.
súas operacións e as súas propiedades..
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e
factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro
método máis axeitado.

B2.12.Fraccións alxébricas. Simplificación e
operacións.

CMCCT

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios,
CMCCT
igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas.
MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial
para a resolución de ecuacións de grao superior a
dous.
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.

CMCCT

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións CMCCT
matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e
indicadas nunha situación da vida real, estúdao e
sistemas para resolver problemas matemáticos e de
resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou
contextos reais.
sistemas, e interpreta os resultados obtidos.

Bloque 3. Xeometría
f
l

B3.1. Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas
métrico sesaxesimal e internacional, así como as
en radiáns.
relacións e as razóns da trigonometría elemental,
B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións entre elas.
para resolver problemas trigonométricos en
Relacións métricas nos triángulos.
contextos reais.

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.

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

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

CMCCT

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

CMCCT
CD
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Relacións métricas nos triángulos.

Criterios de avaliación
de medida.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns CMCCT
trigonométricas e as súas relacións.
MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e CMCCT
volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e
esferas, e aplícaas para resolver problemas
xeométricos, asignando as unidades apropiadas.

e
f

B3.4. Iniciación á xeometría analítica no plano: B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas
coordenadas. Vectores. Ecuacións da recta.
procedementos básicos da xeometría analítica
entre as coordenadas de puntos e vectores.
plana para representar, describir e analizar formas
Paralelismo; perpendicularidade.
MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e
e configuracións xeométricas sinxelas.
B3.5. Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre
o módulo dun vector.
lonxitudes, áreas e volumes de corpos
semellantes.
MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente
B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría
dunha recta e diferentes formas de calculala.
dinámica que facilite a comprensión de conceptos
e propiedades xeométricas.
MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de
varias formas, en función dos datos coñecidos.

CMCCT
CMCCT
CMCCT
CMCCT

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da CMCCT
ecuación dunha recta e utilízaas no estudo
analítico das condicións de incidencia, paralelismo
e perpendicularidade.
MACB3.3.6.
Utiliza
recursos
tecnolóxicos CMCCT
interactivos para crear figuras xeométricas e CD
observar as súas propiedades e as súas
características.
Bloque 4. Funcións
a
f
g

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre CMCCT
un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha
situación, determinar o tipo de función que pode
magnitudes que poden ser descritas mediante
representalas, e aproximar e interpretar a taxa de
unha relación funcional, e asocia as gráficas coas
expresión analítica. Análise de resultados.
variación media a partir dunha gráfica ou de datos
súas correspondentes expresións alxébricas.
B4.2. Funcións elementais (lineal, cuadrática,
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Contidos
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.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes MAB B4.1.2. Explica e representa graficamente o CMCCT
da expresión alxébrica.
modelo de relación entre dúas magnitudes para os
casos
de
relación
lineal,
cadráticas,
proporcionalidade inversa, exponencial e
logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de
ser preciso.
MACB41.3. Identifica, estima ou calcula parámetros CMCCT
característicos de funcións elementais.
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións CMCCT
sobre un fenómeno a partir do comportamento
dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento CMCCT
dunha función mediante a taxa de variación media
calculada a partir da expresión alxébrica, unha
táboa de valores ou da propia gráfica.
MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que CMCCT
responden a funcións sinxelas: lineais, cadráticas,
de proporcionalidade inversa, definidas a anacos
e exponenciais e logarítmicas.

a
f

B4.3. Recoñecemento doutros modelos funcionais: B4.2. Analizar información proporcionada a partir de MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas CMCCT
táboas e gráficas que representen relacións
aplicacións a contextos e situacións reais.
e gráficos sobre diversas situacións reais.
funcionais asociadas a situacións reais obtendo
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software
información sobre o seu comportamento, a MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e CMCCT
específico para a construción e interpretación de
gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas..
evolución e os posibles resultados finais.
gráficas.
MACB4.2.3. Describe as características máis CMCCT
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.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

MACB4.2.4 Relaciona distintas táboas de valores, e CMCCT
as súas gráficas correspondentes.
Bloque 5. Estatística e probabilidade
b
f
g

B5.1. Introdución á combinatoria: combinacións, B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados CMCCT
aplicando os conceptos do cálculo de
os conceptos de variación, permutación e
variacións e permutacións.
probabilidades e técnicas de reconto axeitadas.
combinación.
B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de
Laplace e outras técnicas de reconto.
MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e CMCCT
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a
terminoloxía axeitada para describir sucesos.
MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de CMCCT
probabilidades na resolución de situacións e
problemas da vida cotiá.
MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre CMCCT
os resultados de experimentos aleatorios e
simulacións.
MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir CCEC
de situacións concretas próximas.

b
e
f

B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza CMCCT
aplicando a regra de Laplace, os diagramas de
estratexias de reconto sinxelas e técnicas
Laplace e outras técnicas de reconto.
árbore,
as
táboas
de
continxencia
ou
outras
combinatorias.
B5.3. Probabilidade simple e composta. Sucesos
técnicas combinatorias.
dependentes de independentes..
MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos CMCCT
B5.4. Experiencias aleatorias compostas. Utilización
compostos sinxelos utilizando, especialmente, os
de táboas de continxencia e diagramas de árbore
diagramas de árbore ou as táboas de
para a asignación de probabilidades.
continxencia.
B5.8. Probabilidade condicionada.
MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados CMCCT
á probabilidade condicionada.
MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo CMCCT

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e CMCCT
calculando as probabilidades adecuadas.
MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para CCL
describir, cuantificar e analizar situacións
relacionadas co azar.
e
f
g
h

B5.6. Utilización do vocabulario adecuado para B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas CSIEE
describir a cuantificar situacións relacionadas co
descrición de situacións relacionadas co azar e a
e gráficos estatísticos.
estatística,
analizando
e
interpretando
azar e a estatística.
informacións que aparecen nos medios de
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE,
etc.).

b
e
f

B5.7. Identificación das fases e as tarefas dun estudo B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos
estatísticos, así como os parámetros estatísticos
estatístico.
máis usuais, en distribucións unidimensionais e
B5.8 Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. Análise
bidimensionais, utilizando os medios máis
crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios
axeitados (lapis e papel, calculadora ou
de comunicación e en fontes públicas oficiais (IGE,
computador), e valorando cualitativamente a
INE, etc.). Detección de falacias.
representatividade das mostras utilizadas.
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.
B5.11. Construción e interpretación de diagramas de
dispersión. Introdución á correlación.
B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o
tratamento de datos estatísticos.

MACB5.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos para o CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, para
extraer informacións e elaborar conclusións.
MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros CMCCT
estatísticos dunha distribución de datos utilizando
os medios máis axeitados (lapis e papel,
calculadora ou computador).
MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e CMCCT
valora a representatividade de mostras pequenas.
MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e CMCCT
interpreta a relación entre as variables.

1.4.1.1.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 4º ESO.

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ e
§ f
§ h

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado o proceso § MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o § CCL
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
proceso seguido na resolución dun problema, coa § CMCCT
precisión e o rigor adecuados.

§ e
§ f
§ h

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos § CCL
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
resolución de problemas, realizando os cálculos
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do § CMCCT
etc.), reformulación do problema, resolución de
necesarios e comprobando as solucións obtidas.
problema).
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos
§ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e § CMCCT
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
relaciónaa co número de solucións do problema.
§ 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.

§ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas § CMCCT
sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver,
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.
§ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de § CMCCT
razoamento na resolución de problemas, reflexionando § CAA
sobre o proceso de resolución de problemas.

§
§
§
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§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: § B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para § MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis § CMCCT
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica,
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en
matemáticas en situacións de cambio, en contextos
etc.), reformulación do problema, resolución de
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos
e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer
probabilísticos.
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
predicións.
§ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para § CMCCT
§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións
realizar simulacións e predicións sobre os resultados
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación
dos informes correspondentes.

§ b
§ e
§ f

§ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das § B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando § MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, § CMCCT
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas
resultados, comprobación e interpretación das solucións
contextos, etc.
importantes, analizando a coherencia da solución ou
no contexto da situación, procura doutras formas de
procurando outras formas de resolución.
resolución, etc.
§ MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a partir de un § CMCCT
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, § CAA
resolvendo outros problemas parecidos, formulando
casos particulares ou máis xerais de interese, e
establecendo conexións entre o problema e a realidade.

§ f
§ h

§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións § B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, § MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, § CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
resultados e conclusións obtidas nos procesos de
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas § CMCCT
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
investigación.
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatísticoxeito individual e en equipo. Elaboración e presentación
probabilística.
dos informes correspondentes.

§
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§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.6. Desenvolver procesos de matematización en § MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
realidade susceptibles de conter problemas de interese.
de xeito individual e en equipo.
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de situacións problemáticas da realidade.
§ MAPB1.6.2. 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
§ CSC
§ CMCCT
§ CSIEE

§ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos § CMCCT
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun
problema ou duns problemas dentro do campo das
matemáticas.
§ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema § CMCCT
no contexto da realidade.
§ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto § CMCCT
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.
§ e
§ f
§ g

§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso § MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando § CAA
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a
de xeito individual e en equipo.
outras opinións.
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou
§ CSC
construídos.
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§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais § MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
inherentes ao quefacer matemático.
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, § CSIEE
de xeito individual e en equipo.
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
§ CSC
§ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas § CMCCT
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.
§ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e § CMCCT
adopta a actitude axeitada para cada caso.
§ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse § CAA
preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no §
CCEC
estudo dos conceptos como na resolución de problemas.
§ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades
cooperación e traballo en equipo.

sociais

de § CSIEE
§ CSC

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para § B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución § MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
de situacións descoñecidas.
de problemas, de investigación e de matematización ou de § CSIEE
propias do traballo científico.
modelización, e valora as consecuencias destas e a súa
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

§ b
§ g

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para § B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender § MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
diso para situacións similares futuras.
procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a § CAA
propias do traballo científico.
sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións
futuras similares.
§
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§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, § MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
aprendizaxe para:
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos,
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CD
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade
– Recollida ordenada e a organización de datos.
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
simulacións
ou
analizando
con
sentido
crítico
situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conceptos § MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
estatísticos.
representacións gráficas de funcións con expresións
matemáticos ou á resolución de problemas.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
propiedades xeométricas ou funcionais, e
cuantitativa sobre elas.
realización de cálculos de tipo numérico,

alxébrico ou estatístico.

§ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para § CMCCT

– 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.
§
§
§
§
§
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explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
§ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con § CMCCT
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.
§ MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o § CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.

§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de § CCL
aprendizaxe para:
comunicación de maneira habitual no proceso de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como § CD
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando
resultado do proceso de procura, análise e selección de
– Recollida ordenada e a organización de datos.
información salientable en internet ou noutras fontes,
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos
estatísticos.
§ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
apropiados para facilitar a interacción.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
exposición oral dos contidos traballados na aula.
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.

§ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos § CD
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, § CAA
recollendo a información das actividades, analizando
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e
establecendo pautas de mellora.
§ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para § CD
compartir ideas e tarefas.
§ CSC
§ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
§
§
§
§
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§ B2.1. Recoñecemento de números que non poden § B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, § MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, § CMCCT
expresarse en forma de fracción. Números irracionais.
xunto coas súas propiedades e aproximacións, para
enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio seguido
resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras
para a súa identificación, e utilízaos para representar e
§ B2.2. Diferenciación de números racionais e irracionais.
materias
do
ámbito
educativo,
recollendo,
transformando
interpretar axeitadamente a información cuantitativa.
Expresión decimal e representación na recta real.
e
intercambiando
información.
§ B2.3. Xerarquía das operacións.
§ MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante § CMCCT
§ B2.4. Interpretación e utilización dos números reais e as
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou
operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e
ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis
axeitada para as operacións de suma, resta, produto,

precisión máis axeitadas en cada caso.

división e potenciación.

§ B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas
informáticas para realizar operacións con calquera tipo de
expresión numérica. Cálculos aproximados.

§ MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados § CMCCT
obtidos son razoables.

§ B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de
expresión.

§ MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar § CMCCT
e operar (produtos e divisións) con números moi grandes
ou moi pequenos.

§ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á
resolución de problemas da vida cotiá.
§ B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións
porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e
composto.

§ MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os § CMCCT
tipos de números reais, intervalos e semirectas, sobre a
recta numérica.
§ MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de § CMCCT
problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o
requira.
§ MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que § CMCCT
interveñen magnitudes directa e inversamente
proporcionais.

§ f

§ B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización de § B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas § MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da § CMCCT
identidades notables.
operacións e as súas propiedades.
linguaxe alxébrica.
§ MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e § CMCCT
división de polinomios, e utiliza identidades notables.
§ MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, § CMCCT
mediante a aplicación da regra de Ruffini.

§ f
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§ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas § B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas § MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da § CMCCT
ecuacións lineais con dúas incógnitas.
matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos para
vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao
resolver problemas.
e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas,
§ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante
resólveas e interpreta o resultado obtido.
ecuacións e sistemas.

Bloque 3. Xeometría
§ e
§ f

§ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e § MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas § CMCCT
§ B3.1. Figuras semellantes.
indirectas a partir de situacións reais, empregando os
apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e
§ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da
semellanza para a obtención indirecta de medidas.
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados,
volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando

§ g
§ h

§ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras
e corpos semellantes.
§ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo
físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de
diferentes corpos.

e aplicando a unidade de medida máis acorde coa
situación descrita.

as escalas de medidas.
§ MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos § CMCCT
corpos (simetrías, descomposición en figuras máis
coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar
ou calcular medidas indirectas.
§ MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, § CMCCT
áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos,
prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas
para resolver problemas xeométricos, asignando as
unidades correctas.
§ MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área § CMCCT
e volume mediante a aplicación do teorema de Pitágoras
e a semellanza de triángulos.

§ e
§ f

§ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo § B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría § MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos § CMCCT
físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de
dinámica, representando corpos xeométricos e
máis relevantes (triángulos, rectángulos, círculos,
diferentes corpos.
comprobando, mediante interacción con ela, propiedades
prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha
xeométricas.
aplicación informática de xeometría dinámica, e comproba
§ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría
as súas propiedades xeométricas.
dinámica que facilite a comprensión de conceptos e

propiedades xeométricas.

Bloque 4. Funcións
§
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§ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un § B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, § MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre § CMCCT
enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión
determinar o tipo de función que pode representalas, e
magnitudes que se poden describir mediante unha
analítica.
aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir
relación funcional, asociando as gráficas coas súas
dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo
correspondentes expresións alxébricas.
§ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático,
dos coeficientes da expresión alxébrica.
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das
súas características, usando a linguaxe matemática
§ MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo § CMCCT
apropiada. Aplicación en contextos reais.
de relación entre dúas magnitudes para os casos de
§ B4.3. Taxa de variación media como medida da variación
relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e
dunha función nun intervalo.
exponencial.
§ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software
§ MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos § CMCCT
específico para a construción e a interpretación de
gráficas.
característicos destas funcións (cortes cos eixes,
intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e
mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).

§ MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un § CMCCT
fenómeno, a partir da análise da gráfica que o describe ou
dunha táboa de valores.
§ MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o decrecemento § CMCCT
dunha función mediante a taxa de variación media,
calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de
valores ou da propia gráfica.
§ MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a § CMCCT
funcións
sinxelas:
lineais,
cuadráticas,
de
proporcionalidade inversa e exponenciais.
§
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§ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un § B4.2. Analizar información proporcionada a partir de
enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión
táboas e gráficas que representen relacións funcionais
analítica.
asociadas a situacións reais, obtendo información sobre o
seu comportamento, a súa evolución e os posibles
§ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático,
resultados finais.
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das
súas características, usando a linguaxe matemática
apropiada. Aplicación en contextos reais.
§ 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.

§ MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e § CMCCT
gráficos sobre diversas situacións reais.
§ MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e § CMCCT
gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas.
§ MAPB4.2.3. Describe as características máis importantes § CMCCT
que se extraen dunha gráfica e sinala os valores puntuais
ou intervalos da variable que as determinan, utilizando
tanto lapis e papel como medios informáticos.
§ MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas § CMCCT
gráficas correspondentes en casos sinxelos, e xustifica a
decisión.
§ MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos § CMCCT
específicos para debuxar gráficas.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
§
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§ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos § B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de § MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE,
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando
describir situacións relacionadas co azar e a estatística.
e interpretando informacións que aparecen nos medios de
INE, etc.).
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
§ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de
§ MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os
centralización e dispersión.
resultados de experimentos aleatorios e simulacións.
§ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso
conxunto de medidas de posición e dispersión.
§ MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para
§ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de
dispersión. Introdución á correlación.

interpretar e comentar táboas de datos, gráficos
estatísticos e parámetros estatísticos.

§ CCL
§ CMCCT
§ CMCCT

§ CMCCT

§ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso
aleatorio.

§ MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de § CMCCT
situacións concretas próximas.

§ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de
Laplace.
§ B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos
dependentes e independentes. Diagrama en árbore.
§ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento
de datos estatísticos.
§ b
§ e
§ g

§ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos § B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, § MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo § CMCCT
medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE,
así como os parámetros estatísticos máis usuais, en
estatístico corresponden a unha variable discreta ou
INE, etc.).
distribucións unidimensionais, utilizando os medios máis
continua.
§ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de
axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de cálculo),
centralización e dispersión.
valorando cualitativamente a representatividade das § MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos § CMCCT
datos dun estudo estatístico, con variables discretas e
§ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso
mostras utilizadas.
continuas.
conxunto de medidas de posición e dispersión.
§ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de
dispersión. Introdución á correlación.
§ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento
de datos estatísticos.

§ MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos (media § CMCCT
aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís, etc.), en
variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora
ou dunha folla de cálculo.
§ MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos § CMCCT
recollidos en táboas de frecuencias, mediante diagramas
de barras e histogramas.

§ b
§ f

§ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso § B5.3. Calcular probabilidades simples e compostas para § MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa regra § CMCCT
aleatorio.
resolver problemas da vida cotiá, utilizando a regra de
de Laplace e utiliza, especialmente, diagramas de árbore
Laplace en combinación con técnicas de reconto como os
ou táboas de continxencia para o reconto de casos.
§ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a regra de
diagramas de árbore e as táboas de continxencia.
Laplace.
§ MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos § CMCCT
§ B5.7.Probabilidade simple e composta. Sucesos
compostos sinxelos nos que interveñan dúas experiencias
dependentes e independentes. Diagrama en árbore.
aleatorias simultáneas ou consecutivas.

1.5.

Bacharelato.

1.5.1. Matemáticas I .
1º BACHARELATO LOMCE

Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ e
§ i

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso § MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o § CCL
proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión § CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
e o rigor adecuados.

§ i
§ l

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para § CMCCT
resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos,
resolución de problemas.
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos
e comprobando as solucións obtidas.
§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
necesarios, etc.).
relación con outros problemas coñecidos; modificación de
variables; suposición do problema resolto.
§ MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e § CMCCT
§ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das
relaciónaa co número de solucións do problema.
solucións coa situación, revisión sistemática do proceso,
outras formas de resolución, problemas parecidos,
§ MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas § CMCCT
xeneralizacións e particularizacións interesantes.
sobre os resultados dos problemas para resolver,
§ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos,
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.
razoamentos, linguaxes, etc.
§ MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de § CMCCT
razoamento na resolución de problemas.
§ CAA
§ MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de § CMCCT
problemas.
§ CAA

§ d
§ i
§ l

§ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, § B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou § MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en § CMCCT
teoremas relativos a contidos alxébricos, xeométricos,
función do contexto matemático e reflexiona sobre o
razoamentos, linguaxes, etc.
proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
§ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo,
símbolos, pasos clave, etc.).
método de indución, contraexemplos, razoamentos

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

encadeados, etc.
§ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de
representación de argumentos.
§ g
§ i

§ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
§ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para § MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de
dun problema ou nunha demostración, coa precisión e o
representación de argumentos.
rigor adecuados.
§ MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións
§ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita,
e razoamentos explícitos e coherentes.
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución
§ MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas
dun problema ou na demostración dun resultado
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou
matemático.
propiedade ou teorema para demostrar, tanto na procura
§ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
de resultados como para a mellora da eficacia na
aprendizaxe para:
comunicación das ideas matemáticas.

§ CMCCT

§ CMCCT

§ CMCCT
§ CD

– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e as
conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

§ i
§ l
§ m

§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e § B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de § MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
investigación, tendo en conta o contexto en que se
dunha investigación matemática (problema de
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese,
desenvolve e o problema de investigación formulado.
e en equipo.
metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).
§ MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de § CMCCT
investigación, tendo en conta o contexto en que se § CSIEE

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

desenvolve e o problema de investigación formulado.
§ MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, § CMCCT
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou
os resultados, etc.

b
d
h
i
l
m
n

§ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, § B1.6. Practicar estratexias para a xeración de § MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de
investigacións matemáticas, a partir da resolución dun
contextos
matemáticos
numéricos,
alxébricos,
razoamentos, linguaxes, etc.
problema e o afondamento posterior, a xeneralización de
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
§ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo,
propiedades e leis matemáticas, e o afondamento nalgún
método de indución, contraexemplos, razoamentos
momento da historia das matemáticas, concretando todo § MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da
encadeados, etc.
iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos,
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da
§ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
humanidade e a historia das matemáticas; arte e
§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias
representación de argumentos.
experimentais e matemáticas, economía e matemáticas,
§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e
etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e
investigacións matemáticas a partir de contextos da
xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de
probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos,
xeito individual e en equipo.
etc.).

§ CMCCT

§ e
§ g
§ i

§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de § B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o § MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas
proceso de investigación realizado, coa precisión e o rigor
representación de argumentos.
ao problema de investigación.
adecuados.
§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e
§ MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
investigacións matemáticas a partir de contextos da
matemáticos adecuados ao contexto do problema de
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual
investigación.
e en equipo.
§ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico
§ MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións
sobre o proceso, os resultados e as conclusións do proceso
e razoamentos explícitos e coherentes.
de investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e
os medios tecnolóxicos axeitados.
§ MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas
adecuadas ao tipo de problema de investigación.

§ CMCCT

§
§
§
§
§
§
§

§ CMCCT
§ CSC
§ CCEC

§ CMCCT

§ CCL
§ CMCCT
§ CMCCT
§ CD

§ MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na § CCL
comunicación das ideas, así como dominio do tema de
investigación.
§ MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e § CMCCT
elabora conclusións sobre o nivel de resolución do
problema de investigación e de consecución de obxectivos,
e, así mesmo, formula posibles continuacións da
investigación, analiza os puntos fortes e débiles do

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre
a experiencia.
§ i
§ l

§ B1.12. Práctica de procesos de matematización e § B1.8. Desenvolver procesos de matematización en § MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
realidade susceptibles de conter problemas de interese.
§ CSC
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da
xeito individual e en equipo.
identificación de problemas en situacións da realidade.
§ MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do § CMCCT
mundo real e o matemático, identificando o problema ou os
problemas matemáticos subxacentes nel, así como os
coñecementos matemáticos necesarios.
§ MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos § CMCCT
matemáticos axeitados que permitan a resolución do
problema ou problemas dentro do campo das matemáticas.
§ MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema § CMCCT
no contexto da realidade.
§ MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto § CMCCT
real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

§ i

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m

§ B1.12. Práctica de procesos de matematización e § B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso § MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou
mellorables, impresións persoais do proceso, etc.,
xeito individual e en equipo.
construídos.
valorando outras opinións
§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e § B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais §
investigacións matemáticas a partir de contextos da
inherentes ao quefacer matemático.
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual
e en equipo.
§ B1.12. Práctica de procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
§
xeito individual e en equipo.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o § CMCCT
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, § CSC
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada,
§ CSIEE
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración,
autoanálise continua, autocrítica constante, etc.).
MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas § CMCCT
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.

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

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

§ n
§ ñ
§ o

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
§ MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades
cooperación e traballo en equipo.

sociais

Competencias clave
de § CSC
§ CSIEE

b
i
l
m

§ B1.13. Confianza nas propias capacidades para § B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución § MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
de problemas, de investigación e de matematización ou de § CSIEE
de situacións descoñecidas.
modelización, valorando as consecuencias destas e a
propias do traballo científico.
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

§ b
§ i
§ l

§ B1.13. Confianza nas propias capacidades para § B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando § MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
a súa eficacia e aprendendo delas para situacións similares
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a § CAA
potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos
propias do traballo científico.
futuras.
utilizados, e aprendendo diso para situacións futuras.

§ g
§ i

§ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, § MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CD
aprendizaxe para:
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade
– Recollida ordenada e a organización de datos.
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conceptos § MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
estatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
representacións gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
– Facilitar a comprensión de conceptos e
cuantitativa sobre elas.
propiedades xeométricas ou funcionais e a

§
§
§
§

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e
conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

§ e
§ g
§ i

§ MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para § CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
§ MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con § CMCCT
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar
e comprender propiedades xeométricas.
§ MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento § CMCCT
de datos e gráficas estatísticas, extraer información e
elaborar conclusións.

§ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de § CD
comunicación de maneira habitual no proceso de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como
aprendizaxe para:
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando
resultado do proceso de procura, análise e selección de
– Recollida ordenada e a organización de datos.
información salientable en internet ou noutras fontes,
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

–

–
–
–

gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
Facilitar a comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico
ou estatístico.
Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas diversas.
Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e os resultados e
conclusións obtidos.
Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos § MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
apropiados para facilitar a interacción.
exposición oral dos contidos traballados na aula.
§ MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos § CD
para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, § CAA
recollendo a información das actividades, analizando
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e
establecendo pautas de mellora.
§ MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para § CD
compartir ideas e tarefas.
§ CSC
§ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
§ g
§ i

§ B2.1. Números reais: necesidade do seu estudo e das súas § B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as § MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos § CMCCT
operacións para a comprensión da realidade. Valor
súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar
e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente
absoluto. Desigualdades. Distancias na recta real.
información, estimando, valorando e representando os
información cuantitativa.
Intervalos e ámbitos. Aproximación e erros. Notación
resultados en contextos de resolución de problemas.
científica.
§ MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, § CMCCT
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora ou ferramentas informáticas.
§ MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a § CMCCT
cada contexto e xustifica a súa idoneidade.
§ MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos § CMCCT
aproximados que realiza, valorando e xustificando a
necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas.
§ MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto § CMCCT
para calcular distancias e manexar desigualdades.
§ MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen § CMCCT
números reais, a súa representación e a interpretación na
recta real, e as súas operacións.

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos
§ i

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B2.2. Números complexos. Forma binómica e polar. § B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos § MA1B2.2.1. Valora os números complexos como § CMCCT
Representacións gráficas. Operacións elementais. Fórmula
números reais, e utilizalos para obter solucións dalgunhas
ampliación do concepto de números reais e utilízaos para
obter a solución de ecuacións de segundo grao con
de Moivre.
ecuacións alxébricas.
coeficientes reais sen solución real.
§ MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos § CMCCT
graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das
potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada
contexto, xustificando a súa idoneidade.

§ i

§ B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, monotonía e § B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos § MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para § CMCCT
utilizando as súas propiedades na resolución de problemas
anotación. Número "e".
calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos.
extraídos de contextos reais.
§ B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. Propiedades.
§ MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos § CMCCT
Ecuacións logarítmicas e exponenciais.
físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de
§ B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas sinxelas
logaritmos e as súas propiedades.

§ i

§ B2.6. Formulación e resolución de problemas da vida cotiá § B2.4. Analizar, representar e resolver problemas § MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións § CMCCT
formulados en contextos reais, utilizando recursos
indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un
mediante ecuacións e inecuacións. Interpretación gráfica.
alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e
sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de
§ B2.7. Método de Gauss para a resolución e a interpretación
tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o
interpretando criticamente os resultados.
de sistemas de ecuacións lineais. Formulación e resolución
método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao
de problemas da vida cotiá utilizando o método de Gauss.
para resolver problemas.
§ MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a § CMCCT
formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non
alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao), e
interpreta os resultados no contexto do problema.

Bloque 3. Análise
§ g
§ i

§ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das § B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de § MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as § CMCCT
enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que
funcións reais de variable real elementais e realiza
funcións.
describan unha situación real, e analizar cualitativa e
analiticamente as operacións básicas con funcións.
§ B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais sinxelas,
cuantitativamente as súas propiedades, para representalas
valor absoluto, raíz, trigonométricas e as súas inversas,
graficamente e extraer información práctica que axude a § MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira § CMCCT
exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos.
interpretar o fenómeno do que se derivan.
razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e
§ B3.3. Operacións e composición de funcións. Función
identifica os erros de interpretación derivados dunha mala
inversa. Funcións de oferta e demanda.
elección.
§ MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das § CMCCT
funcións, comprobando os resultados coa axuda de medios
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

§ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no § B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha § MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as § CMCCT
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais.
función aplicándoos no cálculo de límites e o estudo da
operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos
para resolver indeterminacións e determina a tendencia
Indeterminacións.
continuidade dunha función nun punto ou un intervalo.
dunha función a partir do cálculo de límites.
§ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de
descontinuidades.
§ MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto § CMCCT
a partir do estudo do seu límite e do valor da función, para
extraer conclusións en situacións reais.
§ MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións § CMCCT
continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de
descontinuidade.

§ i

§ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no § B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun § MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os § CMCCT
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais.
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de
métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou
Indeterminacións.
reais e resolver problemas.
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos.
§ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de
§ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias § CMCCT
descontinuidades.
funcións elementais mediante a regra da cadea.
§ B3.6. Derivada dunha función nun punto. Interpretación
xeométrica da derivada da función nun punto. Medida da
§ MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se § CMCCT
variación instantánea dunha magnitude con respecto a
verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade
outra. Recta tanxente e normal.
dunha función nun punto.
§ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da
cadea.

§ g
§ i

§ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das § B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo § MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois § CMCCT
información a partir das súas propiedades e extraendo
dun estudo completo das súas características mediante as
funcións.
información sobre o seu comportamento local ou global.
ferramentas básicas da análise.
§ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais.
§ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para § CMCCT
Indeterminacións.
representar e analizar o comportamento local e global das
§ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da
funcións.
cadea.
§ B3.8. Utilización das ferramentas básicas da análise para o
estudo das características dunha función. Representación
gráfica de funcións.

Bloque 4. Xeometría

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ i

§ B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, § MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun § CMCCT
§ B4.1. Medida dun ángulo en radiáns.
manexando con soltura as razóns trigonométricas dun
ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo
§ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera.
ángulo, do seu dobre e a metade, así como as
suma e diferenza doutros dous.
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos
transformacións trigonométricas usuais.
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade.
Fórmulas de transformacións trigonométricas.

§ i

§ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. § B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as § MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo § CMCCT
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos
fórmulas trigonométricas usuais para resolver ecuacións
natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade.
trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos
do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas
directamente ou como consecuencia da resolución de
usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de
Fórmulas de transformacións trigonométricas.
problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou
coñecemento, resolvendo problemas contextualizados.
§ B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións trigonométricas
tecnolóxico.
sinxelas.
§ B4.4. Resolución de triángulos. Resolución de problemas
xeométricos diversos.

§ i

§ B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as súas § MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con § CMCCT
§ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas.
consecuencias; entender os conceptos de base ortogonal
vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das
§ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous
e ortonormal; e distinguir e manexarse con precisión no
operacións para resolver problemas xeométricos e
vectores.
plano euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos os
emprega con asiduidade as consecuencias da definición de
§ B4.7. Bases ortogonais e ortonormal.
produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno
casos as súas ferramentas e propiedades.
dun ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores ou
a proxección dun vector sobre outro.
§ MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto § CMCCT
escalar, do módulo e do coseno do ángulo.

§ i

§ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas.
§ B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da § MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a § CMCCT
xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de
unha recta, así como ángulos de dúas rectas.
§ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous
rectas, e utilizalas para resolver problemas de incidencia e
vectores.
cálculo de distancias.
§ MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas § CMCCT
§ B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da recta.
diversas formas, identificando en cada caso os seus
Posicións relativas de rectas. Distancias e ángulos.
elementos característicos.
Resolución de problemas.
§ MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as § CMCCT
posicións relativas das rectas.

§ i

§ B4.9. Lugares xeométricos do plano.
§ B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e § MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e § CMCCT
identificar as formas correspondentes a algúns lugares
identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así
§ B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbole e
xeométricos usuais, estudando as súas ecuacións
como as súas características.
parábola. Ecuación e elementos.
reducidas e analizando as súas propiedades métricas.
§ MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas § CMCCT
informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que

Matemáticas I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

estudar posicións relativas e realizar interseccións entre
rectas e as distintas cónicas estudadas.

Bloque 5. Estatística e Probabilidade
§
§
§
§

d
g
i
l

§
§
§
§
§
§

B5.1. Estatística descritiva bidimensional.
B5.2. Táboas de continxencia.
B5.3. Distribución conxunta e distribucións marxinais.
B5.4. Medias e desviacións típicas marxinais.
B5.5. Distribucións condicionadas.
B5.6. Independencia de variables estatísticas.

§ B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de § MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias § CMCCT
distribucións bidimensionais, con variables discretas ou
a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables
continuas, procedentes de contextos relacionados co
numéricas (discretas e continuas) e categóricas.
mundo científico, e obter os parámetros estatísticos máis
usuais, mediante os medios máis adecuados (lapis e papel, § MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos § CMCCT
calculadora ou folla de cálculo), valorando a dependencia
máis usuais en variables bidimensionais.
entre as variables.
§ MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e § CMCCT
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de
continxencia, así como os seus parámetros (media,
varianza e desviación típica).
§ MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou § CMCCT
non dependentes a partir das súas distribucións
condicionadas e marxinais.
§ MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha § CMCCT
distribución de datos sen agrupar e agrupados, usando § CD
adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e
analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular
parámetros e xerar gráficos estatísticos.

§ i
§ l

§ B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e § MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da § CMCCT
§ B5.6. Independencia de variables estatísticas.
cuantificar a relación lineal entre elas mediante o
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou
§ B5.7. Estudo da dependencia de dúas variables
coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de
non estatisticamente dependentes mediante a
estatísticas. Representación gráfica: nube de puntos.
axustar unha recta de regresión e, de ser o caso, a
representación da nube de puntos.
§ B5.8. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas.
conveniencia de realizar predicións, avaliando a fiabilidade
Covarianza e correlación: cálculo e interpretación do
destas nun contexto de resolución de problemas § MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia § CMCCT
coeficiente de correlación lineal.
relacionados con fenómenos científicos.
lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a
§ B5.9. Regresión lineal. Estimación. Predicións estatísticas
interpretación do coeficiente de correlación lineal.
e fiabilidade destas.
§ MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de § CMCCT
dúas variables, e obtén predicións a partir delas.
§ MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a § CMCCT
partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de
determinación lineal.

Matemáticas I. 1º de bacharelato
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§
§
§
§
§
§
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B5.10. Identificación das fases e das tarefas dun estudo § B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de § MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa § CCL
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados
situacións relacionadas coa estatística, analizando un
estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora § CMCCT
coa estatística, interpretando a información e detectando
conxunto de datos ou interpretando de forma crítica
análises críticas sobre traballos relacionados coa
informacións estatísticas presentes nos medios de
estatística aparecidos en medios de comunicación e
erros e manipulacións.
comunicación, a publicidade e outros ámbitos, detectando
noutros ámbitos da vida cotiá.
posibles erros e manipulacións na presentación tanto dos
datos como das conclusións.

1.5.2. Matemáticas II .
2º BACHARELATO LOMCE.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ e
§ i

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1.Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso § MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o § CCL
proceso seguido na resolución dun problema, coa § CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
precisión e o rigor adecuados.

§ i
§ l

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que § CMCCT
resolución de problemas, realizando os cálculos
cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre os
resolución de problemas.
datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos
necesarios e comprobando as solucións obtidas.
§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:
necesarios, etc.).
relación con outros problemas coñecidos; modificación de
variables e suposición do problema resolto.
§ MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e § CMCCT
§ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das
relaciónaa co número de solucións do problema.
solucións coa situación, revisión sistemática do proceso,
outras formas de resolución, problemas parecidos,
§ MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas § CMCCT
xeneralizacións e particularizacións interesantes.
sobre os resultados dos problemas que cómpre a
resolver, e valora a súa utilidade e a súa eficacia.

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de § CMCCT
razoamento na resolución de problemas.
§ CAA
§ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de § CMCCT
problemas.
§ CAA

§ d
§ i
§ l

§ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: § B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou § MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración § CMCCT
teoremas relativos a contidos alxébricos, xeométricos,
métodos, razoamentos, linguaxes, etc.
en función do contexto matemático.
funcionais, estatísticos e probabilísticos.
§ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo;
§ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración § CMCCT
método de indución; contraexemplos; razoamentos
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave,
encadeados, etc.
etc.).
§ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de
representación de argumentos.

§ g
§ i

§ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para § MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
§ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de
dun problema ou nunha demostración, coa precisión e o
representación de argumentos.
rigor adecuados.
§ MA2B1.4.2.
Utiliza
argumentos,
xustificacións,
§ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de
informes científicos sobre o proceso seguido na
§ MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas
resolución dun problema ou na demostración dun
adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra
resultado matemático.
resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que
§ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
demostrar, tanto na procura de resultados como para a
aprendizaxe para:
mellora da eficacia na comunicación das ideas
– Recollida ordenada e a organización de datos.
matemáticas.

– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo, e os resultados e as
conclusións que se obteñen.

§ CMCCT

§ CMCCT

§ CMCCT
§ CD

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.
§ i
§ l
§ m

§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e § B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de § MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
investigación, tendo en conta o contexto en que se
elaboración dunha investigación matemática: problema
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
de investigación, estado da cuestión, obxectivos,
desenvolve e o problema de investigación formulado.
individual e en equipo.
hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.
§ MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de § CMCCT
investigación, tendo en conta o contexto en que se § CSIEE
desenvolve e o problema de investigación formulado.
§ MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, § CMCCT
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación
ou os resultados, etc.

b
d
h
i
l
m
n

§ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: § B1.6. Practicar estratexias para a xeración de § MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de
investigacións matemáticas, a partir da resolución dun
contextos
matemáticos
numéricos,
alxébricos,
métodos, razoamentos, linguaxes, etc.
problema e o afondamento posterior, da xeneralización
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
§ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo;
de propiedades e leis matemáticas, e do afondamento
método de indución; contraexemplos; razoamentos
nalgún momento da historia das matemáticas, § MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da
encadeados, etc.
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos,
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da
§ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
humanidade e a historia das matemáticas; arte e
§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias
representación de argumentos.
experimentais e matemáticas, economía e matemáticas,
§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e
etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e
investigacións matemáticas a partir de contextos da
xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos,
individual e en equipo.
etc.).

§ CMCCT

§ e
§ g
§ i

§ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de § B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o § MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información
proceso de investigación realizado, coa precisión e o rigor
representación de argumentos.
adecuadas ao problema de investigación.
adecuados.
§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e
§ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
investigacións matemáticas a partir de contextos da
matemáticos adecuados ao contexto do problema de
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
investigación.
individual e en equipo.
§ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico
§ MA2B1.7.3.
Utiliza
argumentos,
xustificacións,
sobre o proceso, os resultados e as conclusións do
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
proceso de investigación desenvolvido, utilizando as
ferramentas e os medios tecnolóxicos axeitados.
§ MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas

§ CMCCT

§
§
§
§
§
§
§

§ CMCCT
§ CSC
§ CCEC

§ CMCCT

§ CCL
§ CMCCT
§ CMCCT

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
adecuadas ao tipo de problema de investigación.

Competencias clave
§ CD

§ MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na § CCL
comunicación das ideas, así como dominio do tema de
investigación.
§ MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación § CMCCT
e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do
problema de investigación e de consecución de
obxectivos e, sí mesmo, formula posibles continuacións
da investigación; analiza os puntos fortes e débiles do
proceso e fai explícitas as súas impresións persoais
sobre a experiencia
§ i
§ l

§ B1.12. Práctica de procesos de matematización e § B1.8. Desenvolver procesos de matematización en § MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
realidade susceptibles de conter problemas de interese. § CSC
funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da
de xeito individual e en equipo.
identificación de problemas en situacións da realidade.
§ MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do § CMCCT
mundo real e o mundo matemático, identificando o
problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.
§ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos § CMCCT
matemáticos axeitados que permitan a resolución do
problema ou dos problemas dentro do campo das
matemáticas.
§ MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do § CMCCT
problema no contexto da realidade.
§ MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en § CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa
eficacia.

§ i

§ B1.12. Práctica de procesos de matematización e § B1.9. Valorar a modelización matemática como un § MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos,
recurso para resolver problemas da realidade cotiá,
conclusións sobre logros conseguidos, resultados
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos
mellorables, impresións persoais do proceso, etc.,
de xeito individual e en equipo.
utilizados ou construídos.
valorando outras opinións

§ a
§ b

§ B1.10. Planificación e realización de proxectos e § B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais § MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, § CSC
inherentes ao quefacer matemático.
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada,

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, § CSIEE
autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.).

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
ñ
o
p

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

§
§
§
§

b
i
l
m

§ B1.13. Confianza nas propias capacidades para § B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a § MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución § CMCCT
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as
de problemas, de investigación e de matematización ou § CSIEE
resolución de situacións descoñecidas.
de modelización, e valora as consecuencias destas e a
dificultades propias do traballo científico.
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

§ b
§ i
§ l

§ B1.13. Confianza nas propias capacidades para § B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, § MA2B1.12.1.
Reflexiona sobre os procesos § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
valorando a súa eficacia e aprendendo delas para
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas; § CAA
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
propias do traballo científico.
situacións similares futuras.
dos métodos utilizados; aprendendo diso para situacións
futuras; etc.

§ g
§ i

§ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas § MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
asecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CD
aprendizaxe para:
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade
– Recollida ordenada e a organización de datos.
representacións
gráficas,
recreando
situacións
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
matemáticas mediante simulacións ou analizando con
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
sentido crítico situacións diversas que axuden á § MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
estatísticos.
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución
representacións gráficas de funcións con expresións
de problemas.
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
– Facilitación da comprensión de conceptos e
cuantitativa sobre elas.
propiedades xeométricas ou funcionais e a

§ MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e § CMCCT
problemas coa precisión, o esmero e o interese
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
§ MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse § CAA
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados achados; etc.
§ MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades
cooperación e traballo en equipo.

realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.

sociais

de § CSC
§ CSIEE

§ MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para § CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
§ MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos § CMCCT

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo, e os resultados e as
conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.
§ e
§ g
§ i

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.
§ MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o § CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.

§ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de § CD
comunicación de xeito habitual no proceso de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como
aprendizaxe para:
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando
resultado do proceso de procura, análise e selección de
– Recollida ordenada e a organización de datos.
información salientable en internet ou noutras fontes,
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos
estatísticos.
apropiados para facilitar a interacción.
§ MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
exposición oral dos contidos traballados na aula.
– Facilitación da comprensión de conceptos e

propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo, e os resultados e as
conclusións que se obteñen.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

§ MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios § CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de § CAA
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso
educativo, e establecendo pautas de mellora.
§ MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para § CD
compartir ideas e tarefas.
§ CSC
§ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
§ g
§ i

§ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para § B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con § MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar § CMCCT
manexar e operar con datos estruturados en táboas e
matrices para describir e interpretar datos e relacións na
datos facilitados mediante táboas ou grafos e para
representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito
grafos. Clasificación de matrices. Operacións.
resolución de problemas diversos.
manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.
§ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das súas
propiedades na resolución de problemas extraídos de
§ MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as § CMCCT
contextos reais.
propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito
manual ou co apoio de medios tecnolóxicos.

§ e

§ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para § B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe § MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, § CMCCT

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

§ i
§

§
§
§
§

manexar e operar con datos estruturados en táboas e
grafos. Clasificación de matrices. Operacións.
B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das súas
propiedades na resolución de problemas extraídos de
contextos reais.
B2.3. Determinantes. Propiedades elementais.
B2.4. Rango dunha matriz.
B2.5. Matriz inversa.
B2.6. Representación matricial dun sistema: discusión e
resolución de sistemas de ecuacións lineais. Método de
Gauss. Regra de Cremor. Aplicación á resolución de
problemas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas
aplicando o método de Gauss ou determinantes.
alxébricas determinadas (matrices, determinantes e
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o § MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha § CMCCT
significado das solucións.
matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método
máis axeitado.
§ MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren § CMCCT
representados matricialmente e interpreta os resultados
obtidos
§ MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións § CMCCT
indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica
o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos
casos en que sexa posible (empregando o método máis
axeitado), e aplícao para resolver problemas.

Bloque 3. Análise
§ i

§ B3.1. Límite dunha función nun punto e no infinito. § B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou § MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións § CMCCT
Continuidade dunha función. Tipos de descontinuidade.
nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan
continuas e representa a función nun ámbito dos puntos
Teorema de Bolzano.
diso.
de descontinuidade.
§ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor
§ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada § CMCCT
medio. A regra de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de
á resolución de problemas, así como os teoremas
límites.
relacionados.
§ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de
optimización.

§ i

§ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor § B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun § MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver § CMCCT
medio. Regra de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de
indeterminacións no cálculo de límites.
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou
límites.
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, § MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización § CMCCT
§ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de
de cálculo de límites e de optimización.
relacionados coa xeometría ou coas ciencias
optimización.
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o
resultado obtido dentro do contexto.

§ i

§ B3.4. Primitiva dunha función. Integral indefinida. § B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as § MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de § CMCCT
Propiedades. Técnicas elementais para o cálculo de
técnicas básicas para o cálculo de primitivas.
primitivas de funcións.
primitivas (integrais inmediatas e case inmediatas,
racionais, por partes e por cambios de variable sinxelos).

§ g

§ B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e § B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida § MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por § CMCCT
fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow.
de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas
rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas.

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos
§ i

Contidos
Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

sinxelas que sexan doadamente representables e, en § MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para § CMCCT
xeral, á resolución de problemas.
representar e resolver problemas de áreas de recintos
limitados por funcións coñecidas.

Bloque 4. Xeometría
§ i

§ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. § B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, § MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, § CMCCT
Base, dependencia e independencia lineal. Produto
manexando correctamente os conceptos de base e de
utilizando vectores.
dependencia e independencia lineal, e define e manexa
escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.
as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando
a interpretación xeométrica das operacións con vectores
para resolver problemas xeométricos.

§ i

§ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. § B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e § MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas § CMCCT
perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as
distintas formas, pasando dunha a outra correctamente,
Identificación dos elementos característicos.
identificando en cada caso os seus elementos
ecuacións da recta e do plano no espazo.
§ B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e
característicos, e resolvendo os problemas afíns entre
perpendicularidade entre rectas e planos).
rectas.
§ MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas § CMCCT
formas, pasando dunha a outra correctamente,
identificando en cada caso os seus elementos
característicos.
§ MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas § CMCCT
no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos.
§ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en § CMCCT
diferentes situacións.

§ i

§ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. § B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular § MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous § CMCCT
Base, dependencia e independencia lineal. Produto
ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu
vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica
escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.
valor e tendo en conta o seu significado xeométrico.
e as propiedades.
§ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo.
§ MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o § CMCCT
Identificación dos elementos característicos.
seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as
§ B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos,
propiedades.
distancias, áreas e volumes).
§ MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e § CMCCT
volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto,
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas
xeométricos.

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas § CMCCT
informáticos específicos para seleccionar e estudar
situacións novas da xeometría relativas a obxectos como
a esfera.

Bloque 5. Estatística e probabilidade
§ i

§ B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de § B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en § MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en § CMCCT
probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace e
experimentos simples e compostos (utilizando a regra de
experimentos simples e compostos, condicionada ou non,
a partir da súa frecuencia relativa. Axiomática de
Laplace en combinación con diferentes técnicas de
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da
reconto e a axiomática da probabilidade), así como a
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de
Kolmogorov.
sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en
reconto.
§ B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de
contextos relacionados co mundo real.
probabilidades.
§ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos § CMCCT
§ B5.3. Experimentos simples e compostos. Probabilidade
que constitúen unha partición do espazo mostral.
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
§ B5.4. Teoremas da probabilidade total e de Bayes.
§ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso § CMCCT
Probabilidades iniciais e finais e verosimilitude dun
aplicando a fórmula de Bayes.
suceso.

§ g
§ i

§ B5.5. Variables aleatorias discretas (distribución de § B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse § MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse § CMCCT
probabilidade, media, varianza e desviación típica) e
mediante as distribucións de probabilidade binomial e
mediante a distribución binomial, obtén os seus
continuas (función de densidade e función de
normal, calculando os seus parámetros e determinando a
parámetros e calcula a súa media e desviación típica.
distribución).
probabilidade de diferentes sucesos asociados.
§ MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha § CMCCT
§ B5.6. Distribución binomial. Caracterización e
distribución binomial a partir da súa función de
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante
§ B5.7. Distribución normal. Tipificación da distribución
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución
tecnolóxica.
normal.
§ B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a aproximación
§ MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros § CMCCT
da distribución binomial pola normal.
da distribución normal e valora a súa importancia no
mundo científico.
§ MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos § CMCCT
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante
a distribución normal a partir da táboa da distribución ou
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica.
§ MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos § CMCCT
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante
a distribución binomial a partir da súa aproximación pola

Matemáticas II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

normal, valorando se se dan as condicións necesarias
para que sexa válida.
§
§
§
§

b
e
i
l

§ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo § B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de § MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir § CCL
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando
situacións relacionadas co azar e elabora análises § CMCCT
coa estatística e o azar, interpretando a información e
un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica
críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade
informacións estatísticas presentes nos medios de
e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación
detectando erros e manipulacións.
comunicación, en especial os relacionados coas ciencias
e noutros ámbitos da vida cotiá.
e outros ámbitos, detectando posibles erros e
manipulacións tanto na presentación dos datos como na
das conclusións.

1.5.3. Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I.
1º BACHARELATO LOMCE.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ e
§ i

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso § MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, § CCL
o proceso seguido na resolución dun problema, coa § CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
precisión e o rigor adecuados.

§ i
§ l

§ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das § B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que § CMCCT
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa
resolución de problemas, realizando os cálculos
cumpra resolver (datos, relacións entre os datos,
situación, revisión sistemática do proceso, procura
necesarios e comprobando as solucións obtidas.
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).
doutras formas de resolución e identificación de
problemas parecidos.
§ MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora § CMCCT
conxecturas sobre os resultados dos problemas que

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

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

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando
a súa utilidade e eficacia.
§ MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos § CMCCT
de razoamento na resolución de problemas, reflexionando § CAA
sobre o proceso seguido.

§ g
§ i

§ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de § B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para § MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos § CMCCT
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas
dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
axeitadas.
§ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
§ MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, § CMCCT
aprendizaxe para:
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo, e as conclusións e os
resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e das ideas
matemáticas.
§ i
§ l
§ m

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

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de § MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
investigación, tendo en conta o contexto en que se
de elaboración dunha investigación matemática:
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de
problema de investigación, estado da cuestión,
desenvolve e o problema de investigación formulado.
obxectivos,
hipótese,
metodoloxía,
resultados,
xeito individual e en equipo.
conclusións, etc.
§ MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de § CMCCT
investigación, tendo en conta o contexto en que se § CSIEE
desenvolve e o problema de investigación formulado.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

h
i
l
n

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.5. Practicar estratexias para a xeración de § MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas
investigacións matemáticas a partir de contextos da
investigacións matemáticas, a partir da resolución dun
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de
problema e o afondamento posterior; da xeneralización de
ou os resultados, etc.
propiedades e leis matemáticas; e do afondamento nalgún
xeito individual e en equipo.
momento da historia das matemáticas, concretando todo
§ MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da
iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos,
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
humanidade e a historia das matemáticas; arte e
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

§ CMCCT
§

§ e
§ g
§ i

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o § MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información
investigacións matemáticas a partir de contextos da
proceso de investigación realizado, coa precisión e o rigor
adecuadas ao problema de investigación.
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de
adecuados.
xeito individual e en equipo.
§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e
§ MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos
modelización, en contextos da realidade.
matemáticos adecuados ao contexto do problema de
investigación.
§ B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico
sobre o procedemento, os resultados e as conclusións do
§ MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións,
proceso de investigación desenvolvido.
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

§ CMCCT

§
§
§
§

§ CMCCT
§ CSC
§ CCEC

§ CMCCT

§ CCL
§ CMCCT

§ MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na § CD
procura de solucións coma para mellorar a eficacia na
comunicación das ideas matemáticas.
§ MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na § CCL
comunicación das ideas, así como dominio do tema de
investigación.
§ MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de § CMCCT
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de
resolución do problema de investigación e de consecución
de obxectivos, formula posibles continuacións da
investigación, analiza os puntos fortes e débiles do
proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais
sobre a experiencia.
§ i

§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e § B1.7. Desenvolver procesos de matematización en § MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da § CMCCT
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
modelización, en contextos da realidade.
realidade susceptibles de conter problemas de interese.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos
§ l

Contidos

Criterios de avaliación
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en situacións problemáticas
da realidade.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
§ CSC

§ MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do § CMCCT
mundo real e o mundo matemático, identificando o
problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.
§ MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos § CMCCT
matemáticos axeitados que permitan a resolución do
problema ou dos problemas dentro do campo das
matemáticas.
§ MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do § CMCCT
problema no contexto da realidade.
§ MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en § CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa
eficacia.
§ i

§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e § B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso § MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén § CMCCT
para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados
modelización, en contextos da realidade.
eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou
mellorables, impresións persoais do proceso, etc.,
construídos.
valorando outras opinións.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
n
ñ

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais § MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, § CSC
inherentes ao quefacer matemático.
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia §
CSIEE
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise
individual e en equipo.
continuo, etc.).
§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§ MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e § CMCCT
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao
nivel educativo e á dificultade da situación.
§ MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse § CAA
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados achados, etc.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

§ o
§ p

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de § CSC
cooperación e traballo en equipo.
§ CSIEE

b
i
l
m

§ B1.9. Confianza nas propias capacidades para § B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a § MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
resolución de problemas, de investigación, de § CSIEE
resolución de situacións descoñecidas.
matematización ou de modelización), valorando as
propias do traballo científico.
consecuencias destas e a conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

§ b
§ i
§ l

§ B1.9. Confianza nas propias capacidades para § B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando § MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
a súa eficacia, e aprender diso para situacións similares
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, § CAA
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
propias do traballo científico.
futuras.
dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións
futuras.

§ g
§ i

§ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, § MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CD
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos,
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CMCCT
aprendizaxe para:
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade
– Recollida ordenada e a organización de datos.
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conceptos
estatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
§ MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
– Facilitación da comprensión de conceptos e
representacións gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
propiedades xeométricas ou funcionais, e a
cuantitativa sobre elas.
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.

§ e

§ MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para § CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
§ MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos § CMCCT
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.
§ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o § CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.

§ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de § CD
comunicación de xeito habitual no proceso de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos
§ g
§ i

Contidos
aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais, e a
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

Criterios de avaliación
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.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

resultado do proceso de procura, análise e selección de
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

§ MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
exposición oral dos contidos traballados na aula.
§ MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios § CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de § CAA
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso
educativo, e establecendo pautas de mellora.

Bloque 2. Números e álxebra
§ i

§ B2.1. Números racionais e irracionais. Número real. § B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións para § MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais § CMCCT
presentar e intercambiar información, controlando e
(racionais e irracionais) e utilízaos para representar e
Representación na recta real. Intervalos.
axustando a marxe de erro esixible en cada situación, en
interpretar axeitadamente información cuantitativa.
§ B2.2. Aproximación decimal dun número real. Estimación,
contextos da vida real.
redondeo e erros.
§ B2.3. Operacións con números reais. Potencias e radicais.
§ MACS1B2.1.2. Representa correctamente información § CMCCT
Notación científica.
cuantitativa mediante intervalos de números reais.
§ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa § CMCCT
graficamente calquera número real.
§ MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con § CMCCT
eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis
e papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando
a notación máis axeitada e controlando o erro cando
aproxima.

§ i

§ B2.4. Operacións con capitais financeiros. Aumentos e § B2.2. Resolver problemas de capitalización e § MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente § CMCCT
diminucións porcentuais. Taxas e xuros bancarios.
amortización simple e composta utilizando parámetros de
parámetros de aritmética mercantil para resolver

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
Capitalización e amortización simple e composta.
§ B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos para a
realización de cálculos financeiros e mercantís.

§ i

Criterios de avaliación
aritmética mercantil, empregando métodos de cálculo ou
os recursos tecnolóxicos máis axeitados.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

problemas do ámbito da matemática financeira
(capitalización e amortización simple e composta)
mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos
apropiados.

§ B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en § B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións § MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica § CMCCT
relativas ás ciencias sociais, e utilizar técnicas
para representar situacións formuladas en contextos
factores.
matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas para
reais.
§ B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e reducibles a elas,
resolver problemas reais, dando unha interpretación das
exponenciais e logarítmicas. Aplicacións.
solucións obtidas en contextos particulares.
§ B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao
§ MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias § CMCCT
con dúas incógnitas. Clasificación. Aplicacións.
sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas
Interpretación xeométrica.
de ecuacións.
§ B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas:
método de Gauss.
§ MACS1B2.3.3.
Realiza
unha
interpretación § CMCCT
§ B2.10. Formulación e resolución de problemas das
contextualizada dos resultados obtidos e exponos con
ciencias sociais mediante sistemas de ecuacións lineais.
claridade.

Bloque 3. Análise
§ i

§ B3.1. Resolución de problemas e interpretación de § B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais § MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma § CMCCT
tendo en conta as súas características e a súa relación
alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e
fenómenos sociais e económicos mediante funcións.
relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais
con fenómenos sociais.
§ B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha
e científicos, extraendo e replicando modelos.
función en forma alxébrica, por medio de táboas ou de
gráficas. Características dunha función.
§ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das
§ MACS1B3.1.2.
Selecciona
adecuadamente
e § CMCCT
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial
razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e
e logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e
identificando os erros de interpretación derivados dunha
irracionais sinxelas) a partir das súas características.
mala elección, para realizar representacións gráficas de
Funcións definidas a anacos.
funcións.
§ MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as § CMCCT
características dunha función, comprobando os
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en
actividades abstractas e problemas contextualizados.

§ i

§ B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cuadrática. § B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir § MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante § CMCCT
interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos,
Aplicación a problemas reais.
de táboas, e coñecer a utilidade en casos reais.
e interprétaos nun contexto.

§ i

§ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das § B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun § MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha § CMCCT

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial
e logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e
irracionais sinxelas) a partir das súas características. As
funcións definidas a anacos.
§ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto.
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para
o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao
estudo das asíntotas.

Criterios de avaliación
punto ou no infinito, para estimar as tendencias.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

función nun punto ou no infinito para estimar as
tendencias dunha función.
§ MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as § CMCCT
asíntotas dunha función en problemas das ciencias
sociais.

§ i

§ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. § B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a § MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a § CMCCT
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para
continuidade nun punto en funcións polinómicas,
continuidade da función nun punto para extraer
o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao
racionais, logarítmicas e exponenciais.
conclusións en situacións reais.
estudo das asíntotas.

§ i

§ B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación § B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de § MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun § CMCCT
instantánea. Aplicación ao estudo de fenómenos
variación media nun intervalo e nun punto como
intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas
económicos e sociais. Derivada dunha función nun punto.
aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regra
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e
Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función
de derivación para obter a función derivada de funcións
situacións extraídas da vida real.
nun punto.
sinxelas e das súas operacións.
§ MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para § CMCCT
§ B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións
calcular a función derivada dunha función e obter a recta
elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e
tanxente a unha función nun punto dado.
composición de funcións polinómicas, exponenciais e
logarítmicas.

Bloque 4. Estatística e Probabilidade
§ i
§ l

§ B4.1. Estatística descritiva bidimensional: táboas de § B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de § MACS1B4.1.1.
Elabora
e
interpreta
táboas § CMCCT
distribucións bidimensionais, con variables discretas ou
bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun
continxencia.
continuas, procedentes de contextos relacionados coa
estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e
§ B4.2. Distribución conxunta e distribucións marxinais.
economía e outros fenómenos sociais, e obter os
continuas) e categóricas.
§ B4.3. Distribucións condicionadas.
parámetros estatísticos máis usuais mediante os medios
§ B4.4. Medias e desviacións típicas marxinais e
máis axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de § MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros § CMCCT
condicionadas.
cálculo) e valorando a dependencia entre as variables.
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para
§ B4.5. Independencia de variables estatísticas.
aplicalos en situacións da vida real.
§ MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e § CMCCT
diferentes distribucións condicionadas a partir dunha
táboa de continxencia, así como os seus parámetros, para
aplicalos en situacións da vida real.
§ MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son § CMCCT
ou non estatisticamente dependentes a partir das súas
distribucións condicionadas e marxinais, para poder

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

formular conxecturas.

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

§ B4.6. Dependencia de dúas variables estatísticas. § B4.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e § MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da § CMCCT
cuantificar a relación lineal entre elas mediante o
dependencia estatística e estima se dúas variables son ou
Representación gráfica: nube de puntos.
coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de
non estatisticamente dependentes mediante a
§ B4.7. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas.
axustar unha recta de regresión e de realizar predicións a
representación da nube de puntos en contextos cotiáns.
Covarianza e correlación: cálculo e interpretación do
partir dela, avaliando a fiabilidade destas nun contexto de
coeficiente de correlación lineal.
resolución de problemas relacionados con fenómenos
§ B4.8. Regresión lineal. Predicións estatísticas e fiabilidade
económicos e sociais.
§ MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da § CMCCT
destas. Coeficiente de determinación
dependencia lineal entre dúas variables mediante o
cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación
lineal para poder obter conclusións.
§ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de § CMCCT
regresión de dúas variables e obtén predicións a partir
delas.
§ MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas § CMCCT
a partir da recta de regresión mediante o coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos e sociais.

§ i
§ l

§ B4.9. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos § B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en § MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en § CMCCT
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia
experimentos simples e compostos, utilizando a regra de
experimentos simples e compostos, condicionada ou non,
Laplace en combinación con diferentes técnicas de
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da
relativa. Axiomática de Kolmogorov.
reconto e a axiomática da probabilidade, empregando os
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de
§ B4.10. Aplicación da combinatoria ao cálculo de
resultados numéricos obtidos na toma de decisións en
reconto.
probabilidades.
contextos relacionados coas ciencias sociais.
§ B4.11. Experimentos simples e compostos. Probabilidade
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
§ MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade § CMCCT
§ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de
dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo
probabilidade. Media, varianza e desviación típica.
e calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades
§ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e
asociadas.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato
Obxectivos

Contidos
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.
§ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de
densidade e de distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica.
§ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución
normal.

§ i
§ l

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

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

§ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de § B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse § MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden § CMCCT
mediante as distribucións de probabilidade binomial e
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os
probabilidade. Media, varianza e desviación típica.
normal, calculando os seus parámetros e determinando a
seus parámetros e calcula a súa media e a desviación
§ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e
probabilidade de sucesos asociados.
típica.
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.
§ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de
§ MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha § CMCCT
densidade e de distribución. Interpretación da media,
distribución binomial a partir da súa función de
varianza e desviación típica.
probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante
§ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.
normal.
§ B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación
§ MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden § CMCCT
da distribución binomial pola normal.
modelizarse mediante unha distribución normal, e valora
a súa importancia nas ciencias sociais.
§ MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos § CMCCT
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante
a distribución normal a partir da táboa da distribución ou
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.
§ MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos § CMCCT
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante
a distribución binomial a partir da súa aproximación pola
normal, valorando se se dan as condicións necesarias
para que sexa válida.

§ e
§ i

§ B4.17. Identificación das fases e as tarefas dun estudo § B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de § MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para § CCL
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando
describir situacións relacionadas co azar e a estatística.
coa estatística, interpretando a información, e detectando
un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico
informacións estatísticas presentes nos medios de § MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de § CMCCT
erros e manipulacións.
comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar
informacións estatísticas ou relacionadas co azar
posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos
presentes na vida cotiá.
datos coma das conclusións.

1.5.4. Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II
2º bacharelato LOMCE.
Obxectivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
§ e
§ i

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso § MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o § CCL
proceso seguido na resolución dun problema, coa § CMCCT
resolución de problemas.
seguido na resolución dun problema.
precisión e o rigor adecuados.

§ i
§ l

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:

– Relación con otros problemas coñecidos.
– Modificación de variables.
– Suposición do problema resolto.
§ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa
situación, revisión sistemática do proceso, procura
doutros xeitos de resolución e identificación de problemas
parecidos.

§ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de § MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que § CMCCT
resolución de problemas, realizando os cálculos
cumpa resolver (datos, relacións entre os datos,
necesarios e comprobando as solucións obtidas.
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

§ MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora § CMCCT
conxecturas sobre os resultados dos problemas que
cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando
a súa utilidade e a súa eficacia.
§ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos § CMCCT
de razoamento na resolución de problemas, reflexionando § CAA
sobre o proceso seguido.

§ g
§ i

§ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de § B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para § MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos § CMCCT
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.
dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas
dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
axeitadas.
§ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de
§ MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, § CMCCT
aprendizaxe para:
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

– Recollida ordenada e a organización de datos.
§ MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver § CD
ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

– 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 apropiados, da información e as ideas
matemáticas.
§ i
§ l
§ m

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de § MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
investigación, tendo en conta o contexto en que se
de elaboración dunha investigación matemática
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
(problema de investigación, estado da cuestión,
desenvolve e o problema de investigación formulado.
obxectivos,
hipótese,
metodoloxía,
resultados,
individual e en equipo.
conclusións, etc.).
§ MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de § CMCCT
investigación, tendo en conta o contexto en que se § CSIEE
desenvolve e o problema de investigación formulado.

§
§
§
§

h
i
l
n

§ e
§ g

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.5. Practicar estratexias para a xeración de § MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas
investigacións matemáticas a partir de contextos da
investigacións matemáticas, a partir dea resolución dun
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
problema e o afondamento posterior, da xeneralización de
os resultados, etc.
propiedades e leis matemáticas, e do afondamento
individual e en equipo.
nalgún momento da historia das matemáticas, § MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos,
realidade e do mundo das matemáticas (historia da
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
humanidade e historia das matemáticas; arte e
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)

§ CMCCT

§ CMCCT
§ CSC
§ CCEC

§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o § MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información § CMCCT
investigacións matemáticas a partir de contextos da
proceso de investigación realizado, coa precisión e o rigor
adecuadas ao problema de investigación.
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
adecuados.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos
§ i

Contidos
individual e en equipo.
§ B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico
sobre o procedemento, os resultados e as conclusións do
proceso de investigación desenvolvido.
§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos § CMCCT
matemáticos axeitados ao contexto do problema de
investigación.
§ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, § CCL
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
§ CMCCT

§ MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na § CD
procura de solucións coma para mellorar a eficacia na
comunicación das ideas matemáticas.
§ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na § CCL
comunicación das ideas, así como dominio do tema de
investigación.
§ MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de § CMCCT
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de
resolución do problema de investigación e de consecución
de obxectivos, formula posibles continuacións da
investigación, analiza os puntos fortes e débiles do
proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais
sobre a experiencia.
§ i
§ l

§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e § B1.7. Desenvolver procesos de matematización en § MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da § CMCCT
contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos,
modelización, en contextos da realidade.
realidade susceptibles de conter problemas de interese. § CSC
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación de problemas en situacións problemáticas
da realidade.
§ MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do § CMCCT
mundo real e o mundo matemático, identificando o
problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.
§ MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos § CMCCT
matemáticos axeitados que permitan a resolución do
problema ou dos problemas dentro do campo das
matemáticas.
§ MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do § CMCCT
problema no contexto da realidade.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en § CMCCT
contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa
eficacia.
§ i

§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e § B1.8. Valorar a modelización matemática como un § 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións § CMCCT
recurso para resolver problemas da realidade cotiá,
sobre os logros conseguidos, resultados mellorables,
modelización, en contextos da realidade.
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos
impresións persoais do proceso, etc.v, e valorando outras
utilizados ou construídos.
opinións.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

a
b
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e
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g
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§ B1.6. Planificación e realización de proxectos e § B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais § MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o
investigacións matemáticas a partir de contextos da
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza,
inherentes ao quefacer matemático.
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise
individual e en equipo.
continuo, etc.).
§ B1.7. Práctica de procesos de matematización e
modelización, en contextos da realidade.
§ B1.9. Confianza nas propias capacidades para
§ MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao
propias do traballo científico.
nivel educativo e á dificultade da situación.

§
§
§
§

b
i
l
m

§ B1.9. Confianza nas propias capacidades para § B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a § MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
resolución de problemas, de investigación,
resolución de situacións descoñecidas.
matematización ou de modelización, e valora
propias do traballo científico.
consecuencias destas e a conveniencia pola
sinxeleza e utilidade.

§ b
§ i
§ l

§ CMCCT
§ CSC
§ CSIEE

§ CMCCT

§ MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e § CMCCT
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse § CAA
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados encontrados; etc.
§ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de § CSC
cooperación e traballo en equipo.
§ CSIEE

de § CMCCT
de § CSIEE
as
súa

§ B1.9. Confianza nas propias capacidades para § B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando § MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos § CMCCT
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades
a súa eficacia, e aprender diso para situacións similares
desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, § CAA
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
propias do traballo científico.
futuras.
dos métodosutilizados, e aprender diso para situacións
futuras.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos
§ g
§ i

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, § MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas § CD
de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos,
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos § CMCCT
aprendizaxe para:
alxébricos ou estatísticos, facendo representacións
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade
– Recollida ordenada e a organización de datos.
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.
– Elaboración e creación de representacións
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
diversas que axuden á comprensión de conceptos
estatísticos.
matemáticos ou á resolución de problemas.
§ MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer § CMCCT
– Facilitación da comprensión de conceptos e
representacións gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
propiedades xeométricas ou funcionais, e
cuantitativa sobre elas.
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.

§ e
§ g
§ i

Criterios de avaliación

§ MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para § CMCCT
explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos
§ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos § CMCCT
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.
§ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o § CMCCT
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.

§ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da § MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de § CD
comunicación de maneira habitual no proceso de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como
aprendizaxe para:
aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando
resultado do proceso de procura, análise e selección de
– Recollida ordenada e a organización de datos.
información salientable en internet ou noutras fontes,
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica
– Elaboración e creación de representacións
elaborando documentos propios, facendo exposicións e
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos
estatísticos.
apropiados para facilitar a interacción.

– 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

§ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a § CCL
exposición oral dos contidos traballados na aula.
§ MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios § CD
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de § CAA
aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso
educativo, e establecendo pautas de mellora.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

Bloque 2. Números e álxebra
§ i

§ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar § B2.1. Organizar información procedente de situacións do § MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información § CMCCT
e operar con datos estruturados en táboas. Clasificación
ámbito social utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as
procedente do ámbito social para poder resolver
operacións con matrices como instrumento para o
de matrices.
problemas con maior eficacia.
tratamento da devandita información.
§ B2.2. Operacións con matrices.
§ B2.3. Rango dunha matriz.
§ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para § CMCCT
§ B2.4. Matriz inversa.
representar datos facilitados mediante táboas e para
§ B2.5. Método de Gauss.
representar sistemas de ecuacións lineais.
§ B2.6. Determinantes ata orde 3.
§ B2.7. Aplicación das operacións das matrices e das súas
§ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica § CMCCT
propiedades na resolución de problemas en contextos
as propiedades destas operacións adecuadamente, de
reais.
xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

§ h
§ i

§ B2.8. Representación matricial dun sistema de ecuacións § B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual § MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións § CMCCT
lineais: discusión e resolución de sistemas de ecuacións
á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas
indicadas nunha situación da vida real e o sistema de
lineais (ata tres ecuacións con tres incógnitas). Método de
alxébricas determinadas (matrices, sistemas de
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres
ecuacións, inecuacións e programación lineal
ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa
Gauss.
bidimensional), interpretando criticamente o significado
posible e aplícao para resolver problemas en contextos
§ B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais e da
das solucións obtidas.
reais.
economía.
§ B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas.
§ MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de § CMCCT
Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica.
programación lineal bidimensional para resolver
§ B2.11. Programación lineal bidimensional. Rexión factible.
problemas de optimización de funcións lineais que están
Determinación e interpretación das solucións óptimas.
suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos
§ B2.12. Aplicación da programación lineal á resolución de
no contexto do problema.
problemas sociais, económicos e demográficos.

Bloque 3. Análise
§ i

§ B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en § B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das § MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións § CMCCT
ciencias sociais de xeito obxectivo traducindo a
problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos
funcións elementais e definidas a anacos.
información á linguaxe das funcións, e describilo mediante
mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas
o estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades
infinitas, corte cos eixes, etc.
máis características.
§ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas § CMCCT
racionais, exponenciais e logarítmicas.

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha § CMCCT
función elemental ou definida a anacos utilizando o
concepto de límite.
§ i

§ B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións § B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter § MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión § CMCCT
polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, exponenciais
conclusións acerca do comportamento dunha función,
alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades
para resolver problemas de optimización extraídos de
locais ou globais, e extrae conclusións en problemas
e logarítmicas.
situacións reais de carácter económico ou social e extraer
derivados de situacións reais.
§ B3.3. Problemas de optimización relacionados coas
conclusións do fenómeno analizado.
ciencias sociais e a economía.
§ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre § CMCCT
§ B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos
polinómicas, racionais, irracionais, expónenciais e
e interpreta o resultado obtido dentro do contexto.
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades locais
e globais.

§ i

§ B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. Cálculo de § B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de § MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de § CMCCT
rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que
primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas.
integrais definidas de funcións elementais inmediatas.
sexan doadamente representables, utilizando técnicas de
§ B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de
integración inmediata.
§ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para § CMCCT
Barrow.
calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou
dúas curvas.

Bloque 4. Estatística e Probabilidade
§ i
§ l

§ B4.1. Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomática § B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en § MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en § CMCCT
de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos
experimentos simples e compostos, utilizando a regra de
experimentos simples e compostos mediante a regra de
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia
Laplace en combinación con diferentes técnicas de
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de
reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de
relativa.
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema
§ B4.2. Experimentos simples e compostos. Probabilidade
da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
modificar a probabilidade asignada a un suceso § MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir § CMCCT
§ B4.3. Teoremas da probabilidade total e de Bayes.
(probabilidade inicial) a partir da información obtida
dos sucesos que constitúen unha partición do espazo
Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun
mediante a experimentación (probabilidade final),
mostral.
suceso.
empregando os resultados numéricos obtidos na toma de
decisións en contextos relacionados coas ciencias §
MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso § CMCCT
sociais.
aplicando a fórmula de Bayes.

§ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa § CMCCT
toma de decisións en condicións de incerteza en función
da probabilidade das distintas opcións.
§ i

§ B4.4. Poboación e mostra. Métodos de selección dunha § B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten § MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra § CMCCT

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
Obxectivos
§ l

Contidos
mostra. Tamaño e representatividade dunha mostra.
§ B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros dunha
poboación e estatísticos obtidos a partir dunha mostra.
Estimación puntual.
§ B4.6. Media e desviación típica da media mostral e da
proporción mostral. Distribución da media mostral nunha
poboación normal. Distribución da media mostral e da
proporción mostral no caso de mostras grandes.
§ B4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación
entre confianza, erro e tamaño mostral.
§ B4.8. Intervalo de confianza para a media poboacional
dunha distribución normal con desviación típica coñecida.
§ B4.9. Intervalo de confianza para a media poboacional
dunha distribución de modelo descoñecido e para a
proporción no caso de mostras grandes.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

estimar parámetros descoñecidos dunha poboación
a partir do seu proceso de selección.
cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o
tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de
confianza para a media dunha poboación normal con § MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a § CMCCT
desviación típica coñecida e para a media e proporción
media, varianza, desviación típica e proporción
poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente
poboacionais, e aplícao a problemas reais.
grande.
§ MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á § CMCCT
distribución da media mostral e da proporción mostral,
aproximándoas pola distribución normal de parámetros
axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de
situacións reais.
§ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo § CMCCT
de confianza para a media poboacional dunha distribución
normal con desviación típica coñecida.
§ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo § CMCCT
de confianza para a media poboacional e para a
proporción no caso de mostras grandes.

§ MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun § CMCCT
intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada
un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e
aplícao en situacións reais.
§
§
§
§

e
i
l
m

§ B4.10. Identificación das fases e das tarefas dun estudo § B4.3. Presentar de forma ordenada información § MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para § CCL
estatístico. Elaboración e presentación da información
estatística utilizando vocabulario e representacións
estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e § CMCCT
estatística. Análise e descrición de traballos relacionados
adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado
presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario
coa estatística e o azar, interpretando a información e
informes estatísticos presentes nos medios de
e representacións axeitadas.
comunicación, na publicidade e noutros ámbitos,
detectando erros e manipulacións.
prestando especial atención á súa ficha técnica e
detectando posibles erros e manipulacións na súa § MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha § CMCCT
presentación e conclusións.
ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.
§ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado § CMCCT
información estatística presente nos medios de § CSC
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

1.6.

Ámbito científico e matemático

Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento.

3º ESO

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas (MATEMÁTICAS)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de § MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución § CCL
resolución de problemas.
dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.
§ CMCCT
§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
os datos, e contexto do problema).
reformulación do problema, resolución de subproblemas,
reconto exhaustivo, comezo por casos particulares
§ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
do problema.
§ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
operacións utilizadas, asignación de unidades aos § MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos
resultados, comprobación e interpretación das solucións no
problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.
contexto da situación, procura doutras formas de
resolución, etc.
§ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

§ CCL
§ CMCCT
§ CMCCT

§ CMCCT

§ CMCCT
§ CAA

§ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso § MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de § CMCCT
da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.),
cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
reformulación do problema, resolución de subproblemas,
probabilísticos.
reconto exhaustivo, comezo por casos particulares
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
§ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións § CMCCT
sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.
§ 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. Reflexión sobre os resultados: revisión
operacións utilizadas, asignación de unidades

das § MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de § CMCCT
aos
resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou

resultados, comprobación e interpretación das solucións no
procurando outras formas de resolución.
contexto da situación, procura doutras formas de
resolución, etc.
§ MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, § CMCCT
propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos
§ CAA
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e
a realidade.
§ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións § MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, § CCL
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico§ CMCCT
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de
probabilística.
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación
dos informes correspondentes.
§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
problemas de interese.
§ CSC
xeito individual e en equipo.
§ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo § CMCCT
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen
§ CSIEE
nel e os coñecementos matemáticos necesarios.
§ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a § CMCCT
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.
§ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. § CMCCT
§ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a § CMCCT
adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa
eficacia.
§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
resultados, valorando outras opinións.
§ CAA
xeito individual e en equipo.
§ CSC
§ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e § MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, § CMCCT
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
§ CSIEE
xeito individual e en equipo.
§ CSC

§ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e § CMCCT
interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
§ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para § CMCCT
cada caso.
§ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de § CMCCT
formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos
§ CAA
conceptos como na resolución de problemas.
§ CCEC
§ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

§ CSIEE
§ CSC

§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver § MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de § CMCCT
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do
investigación e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias
§ CSIEE
traballo científico.
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
§ B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver § MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, § CMCCT
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras
§ CAA
traballo científico.
similares.
§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a § CMCCT
aprendizaxe para:
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes
§ CD
impida ou non aconselle facelos manualmente.
– Recollida ordenada e a organización de datos.

– Elaboración e creación de representacións gráficas de
§ MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de § CMCCT
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades
cuantitativa sobre elas.
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre
situacións matemáticas diversas.

§ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na § CMCCT
solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos
levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. § MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas § CMCCT
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos
apropiados, da información e as ideas matemáticas.
§ MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas § CMCCT

estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.
§ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de § MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, § CCL
aprendizaxe para:
vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de
§ CD
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a
– Recollida ordenada e a organización de datos.
súa discusión ou difusión.
– Elaboración e creación de representacións gráficas de
datos numéricos, funcionais ou estatísticos.
§ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos § CCL
– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades
traballados na aula.
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.

§ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o § CD
seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando
§ CAA
puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.
§ MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

§ CD
§ CSC
§ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra (MATEMÁTICAS)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

§ MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos § CMCCT
numeradores e denominadores son produtos de potencias.
§ B2.1. Potencias de números naturais con expoñente
enteiro. Significado e uso. Potencias de base 10. Aplicación
para a expresión de números moi pequenos. Operacións § MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais § CMCCT
con números expresados en notación científica. Aplicación
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se
a problemas extraídos do ámbito social e físico.
repiten ou forman período.
§ B2.2. Xerarquía de operacións.
§ B2.0. Repaso de números enteiros

§ B2.3. Números decimais e racionais. Transformación de § MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación § CMCCT
científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas
fraccións en decimais e viceversa. Números decimais
contextualizados.
exactos e periódicos.
§ B2.4. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo
§ MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por § CMCCT
aproximado e redondeo. Erro cometido.
defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus
§ B2.5. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo
procedementos.

Competencias clave

mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con
§ MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas § CMCCT
calculadora ou outros medios tecnolóxicos.
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para
determinar o procedemento máis axeitado.
§ MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida § CMCCT
adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de
erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.
§ MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e § CMCCT
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais
e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.
§ MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida § CMCCT
cotiá, e analiza a coherencia da solución.
§ B2.6. Investigación de regularidades, relacións e § MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de § CMCCT
propiedades que aparecen en conxuntos de números.
formación a partir de termos anteriores.
Expresión usando linguaxe alxébrica.
§ B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións
Progresións aritméticas e xeométricas.

recorrentes. § MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha § CMCCT
sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.
§ MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e § CMCCT
resolve problemas asociados a estas.

§ B2.8. Transformación de expresión alxébricas cunha § MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de § CMCCT
indeterminada.
Igualdades
notables.
Operacións
polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.
elementais con polinomios.
§ MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun § CMCCT
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.
§ B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. § MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante § CMCCT
Resolución por distintos métodos.
procedementos alxébricos e gráficos.
§ B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas
incógnitas. Resolución.
§ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante § CMCCT
procedementos alxébricos ou gráficos.
§ B2.11. Resolución de problemas mediante a utilización de

ecuacións e sistemas.
§ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións § CMCCT

de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas,
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica (BIOLOXÍA)
Contidos
§ B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e escrita.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase § CCL
con corrección, tanto oralmente como por escrito.
§ CMCCT

§ B1.2. Metodoloxía científica: características básicas.

§ BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir § CD
da utilización de diversas fontes.
§ B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: obtención,
§ CAA
selección e interpretación de información de carácter
científico a partir da selección e a recollida de mostras do
§ BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos § CD
medio natural ou doutras fontes.
soportes.
§ CCL
§ BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia § CAA
e argumentar sobre problemas relacionados.
§ CCL
§ B1.4. Planificación e realización do traballo experimental, § BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os §
e interpretación dos seus resultados.
instrumentos e o material empregado.
§
§ B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos
instrumentos e do material.
§ BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, §
utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material básico de
§
laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas
§
observacións e interpreta os seus resultados.

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos (BIOLOXÍA)

CMCCT
CSC
CSIEE
CMCCT
CAA

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B2.1. Características da materia viva e diferenzas coa § BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares § CMCCT
materia inerte.
de ambas.
§ B2.2. A célula. Características básicas da célula procariota
e eucariota, animal e vexetal.
§ BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula § CMCCT
procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.
§ B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.

§ BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento § CMCCT
da vida.
§ BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce § CMCCT
a relación entre elas.

Bloque 1. A actividade científica (FÍSICA E QUÍMICA)
Contidos
§ B1.1. Método científico: etapas.
§ B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da
comunicación.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e § CAA
modelos científicos.
§ CMCCT
§ FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e § CCL
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráﬁcos, táboas
§ CMCCT
e expresións matemáticas.

§ B1.3. Aplicacións da ciencia á vida cotiá e á sociedade.

§ FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida § CAA
cotiá.
§ CCEC
§ CMCCT

§ B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de § FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando § CMCCT
Unidades. Notación científica.
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para
expresar os resultados correctamente.

§ B1.5. Erros.
§ B1.6. Traballo no laboratorio.

§ B1.6. Traballo no laboratorio.

§ FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando § CAA
o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no
§ CMCCT
Sistema Internacional de Unidades.
§ FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa § CMCCT
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

§ B1.7. Procura e tratamento de información.

§ FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de § CAA
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e
§ B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da
§ CCL
escrita con propiedade.
comunicación.
§ CMCCT
§ FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade § CD
do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais.
§ CSC
§ B1.1. Método científico: etapas.
§ B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da
comunicación.

§ FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de § CAA
estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección
§ CCL
de información e presentación de conclusións.
§ CD

§ B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica.

§ CMCCT
§ CSIEE

§ B1.5. Erros.
§ B1.6. Traballo no laboratorio.
§ B1.8. Proxecto de investigación.

§ FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.

§ CSIEE
§ CSC

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Contidos
§ B3.1. Niveis de organización da materia viva.
§ B3.2. Organización xeral do corpo humano: células,

Estándares de aprendizaxe
§ BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación § CAA
entre eles.

Competencias clave

tecidos, órganos, aparellos e sistemas
§ B3.3. A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos
celulares e a súa función.

§ BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis § CMCCT
importantes.

§ B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións.

§ BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos § CMCCT
á súa función.

§ B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan.

§ BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con § CSC
exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e
colectivamente.

§ B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas.

§ BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas § CMCCT
causas.
§ BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. § CMCCT

§ B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida § BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de § CSC
saudables.
promoción da súa saúde e da das demais persoas.
§ BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas § CSIEE
infecciosas máis comúns.
§ CSC
§ B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida § BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo § CSC
saudables.
globalizado, e deseña propostas de actuación.
§ CSIEE
§ B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos.
§ B3.9. Uso responsable de medicamentos.

§ BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das § CMCCT
vacinas como método de prevención das doenzas.
§ CSC

§ B3.10. Transplantes e doazón de células, sangue e § BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a § CSC
órganos.
sociedade e para o ser humano.
§ B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras § BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de § CSC
drogas. Problemas asociados.
substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os
§ CSIEE
seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control.
§

§ B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras § BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para § CSC
drogas. Problemas asociados.
o individuo e a sociedade.
§ B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: § BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.
tipos e funcións básicas.

§ CMCCT

§ BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece § CMCCT
hábitos nutricionais saudables.
§ B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise § BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas § CAA
de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da
equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais
§ CD
conduta alimentaria.
presentes neles e o seu valor calórico.
§ B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise § BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e § CAA
de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da
identifica os principais trastornos da conduta alimentaria.
§ CSC
conduta alimentaria.
§ B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora de § BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os § CMCCT
aparellos e procesos que interveñen na nutrición.
aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa
contribución no proceso.
§ B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora de § BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de § CMCCT
aparellos e procesos que interveñen na nutrición.
nutrición.
§ B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, § BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, § CMCCT
respiratorio, circulatorio e excretor.
respiratorio e excretor, e o seu funcionamento.
§ B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas § BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os § CMCCT
aos aparellos que interveñen na nutrición: prevención e
sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.
hábitos de vida saudables.
§ B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e sistema § BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas § CMCCT
endócrino.
funcións de relación.
§ B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado
e hixiene.
§ BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o § CMCCT
órgano ou a estrutura responsables de cada proceso.
§ BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos § CMCCT
sentidos en que se atopan.

§ B3.19. Coordinación e sistema nervioso: organización e § BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas § CMCCT
función.
coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención.
§ CSC
§ B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas,
factores de risco e prevención.
§ B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu § BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas § CMCCT
funcionamento. Principais alteracións.
segregadas e a súa función.
§ B3.22. Visión integradora dos sistemas nervioso e § BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie § CMCCT
endócrino.
claramente a integración neuroendócrina.
§ B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións § BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do § CMCCT
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso.
aparello locomotor.
§ B3.23. Aparello locomotor. Organización e relacións § BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e § CMCCT
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso.
relaciónaos co sistema nervioso que os controla.
§ B3.24. Factores de risco e prevención das lesións.

§ BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello § CSC
locomotor e relaciónaos coas lesións que producen.
§ CAA

§ B3.25. Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do § BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e § CMCCT
aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na
feminino, e especifica a súa función.
adolescencia.
§ B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto.

§ BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e § CMCCT
que hormonas participan na súa regulación.
§ BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo § CMCCT
e do parto

§ B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos.

§ BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana.

§ CMCCT

§ B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención.
§ BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre § CMCCT
a súa prevención.
§ CSC
§ CCEC

§ B3.29. Técnicas de reprodución asistida.

§ BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes.

§ CMCCT

§ B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde § BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das § CSC
e hixiene sexual.
persoas do seu contorno.
§ CCEC

Bloque 3. Xeometría (MATEMÁTICAS)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

§ B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e § MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da § CMCCT
bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións;
bisectriz dun ángulo.
perímetros e áreas de polígonos; lonxitude e área de
figuras circulares. Propiedades.
§ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas § CMCCT
§ B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes.
xeométricos sinxelos.
§ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e § MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou § CMCCT
relacións xeométricas.
por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos
nos que interveñen ángulos.
§ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área § CMCCT
de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.
§ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en § CMCCT
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.
§ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en partes § MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece § CMCCT
relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos
proporcionais. Aplicación á resolución de problemas.
semellantes.
§ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o § CMCCT
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.
§ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en partes § MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de § CMCCT
proporcionais. Aplicación á resolución de problemas.
semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

Competencias clave

§ MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano § CMCCT
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.
§ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre
§ CCEC
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e
relacións xeométricas.
§ MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, § CMCCT
empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.
§ CCEC
§ B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano.

§ B3.6. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas. § MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os § CMCCT
paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa
Latitude e lonxitude dun punto.
latitude e a súa lonxitude.

Bloque 2. A materia (FÍSICA E QUÍMICA)
Contidos
§ B2.1. Estrutura atómica. Modelos atómicos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, § CCEC
utilizando o modelo planetario.
§ CMCCT
§ FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa § CMCCT
localización no átomo.

§ FQB2.1.3. Relaciona a notación

A
Z

X co

número atómico e o número másico,

§ CMCCT

determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas.
§ B2.2. Isótopos.
§ B2.3. Aplicacións dos isótopos.

§ B2.4. Sistema periódico dos elementos.

§ FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos § CMCCT
radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa
§ CSC
xestión.
§ FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na § CMCCT
táboa periódica.
§ FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases § CMCCT
nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións,
tomando como referencia o gas nobre máis próximo.

§ B2.5. Unións entre átomos: moléculas e cristais.
§ B2.6. Masas atómicas e moleculares.

§ FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo § CMCCT
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.
§ FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas § CMCCT
interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas
moleculares.

§ B2.7. Elementos e compostos de especial interese con § FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso § CMCCT
aplicacións industriais, tecnolóxicas e biomédicas.
frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula
química.
§ FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún § CAA
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada
§ CCL
de información bibliográfica e dixital.
§ CD
§ CMCCT
§ CSIEE
§ B2.8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios § FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios § CCL
seguindo as normas IUPAC.
seguindo as normas IUPAC.
§ CMCCT

Bloque 4. Funcións (MATEMÁTICAS)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

§ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que § MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e § CMCCT
representan fenómenos do ámbito cotián e doutras
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
materias.
§ B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das § MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e § CMCCT
interprétaos dentro do seu contexto.
características locais e globais da gráfica correspondente.
§ B4.3. Análise e comparación de situacións de dependencia
§ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e § CMCCT
funcional dadas mediante táboas e enunciados.
describe o fenómeno exposto.
§ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software
específico para a construción e interpretación de gráficas. § MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas § CMCCT
graficamente.

Competencias clave

§ B4.4. Utilización de modelos lineais para estudar situacións § MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha § CMCCT
provenientes de diferentes ámbitos de coñecemento e da
dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica
vida cotiá, mediante a confección da táboa, a
puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente.
representación gráfica e a obtención da expresión
alxébrica.
§ MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado § CMCCT
e represéntaa.
§ B4.5. Expresións da ecuación da recta.
§ B4.6. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. § MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe § CMCCT
Utilización para representar situacións da vida cotiá.
as súas características.
§ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software
específico para a construción e a interpretación de gráficas. § MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser § CMCCT
modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando
medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

Bloque 3. Os cambios (FÍSICA E QUÍMICA)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B3.1. Reacción química.

§ FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría § CMCCT
atómico-molecular e a teoría de colisións.

§ B3.2. Cálculos estequiométricos sinxelos.

§ FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de § CMCCT
reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei
de conservación da masa.

§ B3.3. Lei de conservación da masa.

§ FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei § CMCCT
de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.
§ B3.4. Velocidade de reacción.

§ FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita § CMCCT
comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación dos
produtos dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos da teoría de
colisións.
§ FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en
significativamente na velocidade da reacción.

que

a

temperatura

inflúa § CMCCT

§ B3.5. A química na sociedade e o ambiente.

§ FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, § CMCCT
os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación
§ CSC
cos problemas ambientais de ámbito global.
§ FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria § CMCCT
química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta
§ CSC
procedencia.

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución (BIOLOXÍA E XEOLOXÍA)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o § BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que § CMCCT
relevo terrestre.
condicionan os tipos de relevo e inflúen neles.
§ B4.2. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos § BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da § CMCCT
internos.
Meteorización,
erosión,
transporte
e
gravidade na súa dinámica.
sedimentación.
§ BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e § CMCCT
sedimentación, e os seus efectos no relevo.
§ B4.3. Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas § BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida § CMCCT
características.
polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no relevo.
§ B4.4. Augas subterráneas: circulación e explotación.

§ BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa § CMCCT
sobreexplotación.
§ CSC

§ B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e § BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a § CMCCT
modelaxe litoral.
sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas resultantes características.
§ B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica.

§ BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica § CMCCT
pode ser relevante.

§ B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de erosión e § BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo.

§ CMCCT

depósito que orixinan.
§ B4.8. Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe § BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica § CCEC
galega.
algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe.
§ CAA
§ B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana § BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, § CMCCT
como axente xeolóxico.
erosión, transporte e sedimentación.
§ BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na § CSC
transformación da superficie terrestre.
§ CCEC
§ B4.10. Manifestacións da enerxía interna da Terra.

§ BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus § CMCCT
efectos no relevo.

§ B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de § BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. § CMCCT
magmas.
§ BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e § CMCCT
asóciaos co seu grao de perigo.
§ B4.12. Distribución de volcáns e terremotos. Riscos § BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis § CAA
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa
frecuentes e de maior magnitude.
§ CMCCT
prevención.
§ B4.12. Distribución de volcáns e os terremotos. Riscos § BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente § CAA
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa
na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que debe adoptar.
§ CSC
prevención.
§ B4.13. Sismicidade en Galicia.

Bloque 4. O movemento e as forzas (FÍSICA E QUÍMICA)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B4.1. Carga eléctrica.

§ FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, § CMCCT
e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.

§ B4.2. Forza eléctrica.

§ FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos § CCEC
coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre
§ CMCCT
as forzas gravitatoria e eléctrica.
§ B4.1. Carga eléctrica.

§ FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto § CMCCT
fenómenos relacionados coa electricidade estática.

§ B4.3. Imáns. Forza magnética.

§ FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte § CMCCT
natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias
magnéticas.
§ FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o § CMCCT
campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.
§ CSIEE

§ B4.4. Electroimán.
§ B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday.

§ FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o § CMCCT
magnetismo, construíndo un electroimán.
§ FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou § CD
mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son
§ CMCCT
dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.

§ B4.6. Forzas da natureza.

§ FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou § CCL
busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e
§ CD
os fenómenos asociados a elas.
§ CMCCT
§ CSIEE

Bloque 5. O solo como ecosistema. (BIOLOXÍA E XEOLOXÍA)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B5.1. O solo como ecosistema.
§ B5.2. Compoñentes do solo e as súas interaccións.

§ BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os § CMCCT
compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións.

§ B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, § BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo.
degradación ou perda.

§ CMCCT
§ CSC

Bloque 5. Enerxía (FÍSICA E QUÍMICA)
Contidos
§ B5.1. Fontes de enerxía.

Estándares de aprendizaxe
§ FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir § CMCCT
da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.
§ CSC
§ FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás § CCL
alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están
§ CMCCT
suficientemente explotadas.

§ B5.2. Uso racional da enerxía.

§ FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de § CMCCT
enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e
§ CSIEE
colectivo.

§ B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.

§ FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun § CMCCT
condutor.
§ FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de § CMCCT
corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando
a lei de Ohm.

Competencias clave

§ FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais § CMCCT
materiais usados como tales.
§ B5.4. Transformacións da enerxía.
§ B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.

§ FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a § CMCCT
electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante
exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos principais.
§ FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre § CAA
os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da
§ CMCCT
conexión de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.
§ FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das § CMCCT
magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en
unidades do Sistema Internacional.
§ FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir § CD
as magnitudes eléctricas.
§ CMCCT

§ B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.
§ B5.5. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.

§ FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica § CMCCT
típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico.
§ FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que § CMCCT
aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos.
§ FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto § CMCCT
eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describe
a súa correspondente función.
§ FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas § CMCCT
aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño
e no prezo dos dispositivos.

§ B5.6. Tipos de enerxía.
§ B5.4. Transformacións da enerxía.
§ B5.7. Aspectos industriais da enerxía.

§ FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se § CMCCT
transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos
de transporte e almacenaxe desta.

Bloque 5. Estatística e probabilidade (MATEMÁTICAS)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

§ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e § MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas § CMCCT
mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e
contextualizados.
continuas.
§ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística. § MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento § CMCCT
de selección, en casos sinxelos.
Representatividade dunha mostra.
§ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.
§ MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa § CMCCT
Agrupación de datos en intervalos.
continua, e pon exemplos.
§ B5.4. Gráficas estatísticas: construción e interpretación.
§

§ MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e § CMCCT
obtén información da táboa elaborada.
§ MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, § CMCCT
gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.
§ MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito § CMCCT
individual ou en grupo.

§ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana e § MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística § CMCCT
cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.
para proporcionar un resumo dos datos.
§ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpretación. § MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con § CMCCT
calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e
§ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
describir os datos.
§ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.
§ B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.
§ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e § MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar § CCL
información estatística nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida
mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e
§ CMCCT
cotiá.

Competencias clave

continuas.
§ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística.
Representatividade dunha mostra.

§ MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, § CMCCT
xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.

§ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. § MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e § CMCCT
relevante sobre unha variable estatística que analizase.
Agrupación de datos en intervalos.
§ B5.4. Gráficas estatísticas: construción e interpretación.
§ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana e
cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades.
§ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica. Cálculo e interpretación.
§ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
§ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación
típica.
§ B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de
datos estatísticos.

Bloque 6. Proxecto de investigación (BIOLOXÍA E XEOLOXÍA)
Contidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

§ B6.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa § BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico.
comprobación
e
argumentación,
a
partir
da
experimentación ou a observación.

§ CAA

§ B6.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa § BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
comprobación
e
argumentación,
a
partir
da
experimentación ou a observación.

§ CAA

§ B6.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica.

§ CMCCT

§ CCL

§ BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e § CMCCT
a presentación das súas investigacións.
§ CD

§ B6.3. Proxecto de investigación en equipo. Organización. § BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

§ CAA

Participación e colaboración respectuosa no traballo
individual e en equipo. Presentación de conclusións.

§ CMCCT
§ CSC
§ CSIEE

§ B6.3. Proxecto de investigación en equipo. Organización. § BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, § CSIEE
Participación e colaboración respectuosa no traballo
os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a
§ CD
individual e en equipo. Presentación de conclusións.
súa presentación e defensa na aula.

2. Avaliación e cualificación.

2.1. Avaliación e cualificación. Matemáticas 1º ESO.

Avaliación

Cualificación final

Proba extraordinaria de
setembro

Instrumentos e procedementos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións.
- O caderno de observación diaria da profesora.
- O caderno de clase do alumno/a.
- As tarefas subidas á aula virtual ou enviadas a través do correo electrónico na 3ª avaliación.
- As actividades de recuperación das dúas primeiras avaliacións (boletíns, test, ... ) realizadas na 3ª avaliación.
- Os boletíns de exercicios individualizados destinados á recuperación para o alumnado non conectado.
Procedemento para o cálculo da cualificación final
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circunstancias nas que se atopa o
alumnado na materia:
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións.
Esta nota pode aumentar 1 punto despois de avaliar o traballo individual na 3ª avaliación.
b) Alumnado cunha das avaliacións aprobadas e a outra suspensa cun 4.
Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo realizado na 3ª
avaliación a cualificación final será 5.
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar as actividades de recuperación: boletíns de exercicios para o alumnado non conectado e para os que seguen o
curso virtual as tarefas que nel se indiquen.
Se a media aritmética é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
Se a media aritmética destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota. Neste caso
deberan facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.
A materia que entra na proba extraordinaria de setembro será a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións antes de
declararse o estado de alarma.

2. Avaliación e cualificación. Matemáticas 2º ESO.
Instrumentos e procedementos de avaliación:

Avaliación

Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións.
- O caderno de observación diaria do profesor.
- As tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación.
- As actividades de recuperación das dúas primeiras avaliacións ( boletíns, test…) realizados na 3ª avaliación na aula virtual, correo
electrónico.
Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circunstancias nas que se atopa o alumno/a
na asignatura:
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións. Esta nota pode aumentar 1 punto despois de avaliar o feito
polo alumno/a na 3ª avaliación.

Cualificación final

b) Alumnado cunha das avaliacións aprobadas e a outra suspensa cun 4.
b1) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
b2) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo realizado na
3ª avaliación a cualificación final será 5,
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación que se irán poñendo na aula virtual (Farase a media de ditas tarefas).
c1) Se a media destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
c2) Se a media destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota. Estes alumnos/as
deberan facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria de
setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións antes de declararse o
estado de alarma.

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.
Alumnado de
materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a dúas primeiras avaliacións
Criterios de cualificación:
A nota vira dada pola obtida nestes boletíns de exercicios.

2.3.1. Avaliación e cualificación. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 3º ESO.
Instrumentos e procedementos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
Avaliación

- Os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
- O caderno de observación diaria do profesor
- As tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación

Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria teranse en conta as circustancias nas que se atopa o alumno/a na materia:
a)

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións e aproximarase por defecto esta suma ás unidades.
Esta nota pode aumentar ata un 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.

Cualificación final

b) Alumnado cunha soa avaliación suspensa cun 4 de forma que a media das notas das dúas primeiras avaliacións sexa maior ou igual que 5.
A cualificación final será 5.
c)

Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán entregar os exercicios correspondentes á avaliación ou avaliacións non aprobadas e contestar a unha serie de test que se publicarán
na aula virtual.
c1) Se a suma ponderada destes test e exercicios é igual ou superior a 5,a cualificación final será 5.
c2) Se a suma ponderada destes test e exercicios é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota. Os alumnos
que se atopen nesta situación deberán facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria de
setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións e que se corresponde coas unidades
didácticas de “Fraccións e decimais”, “Potencias e raíces”, “Problemas aritméticos”, “Progresións”, “A linguaxe alxébrica” e “Ecuacións”.
Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.

Alumnado de
materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a dúas primeiras avaliacións.
Criterios de cualificación:
A nota virá dada pola valoración obtida nos boletíns de exercicios comentados no apartado anterior.

2.3.2. Avaliación e cualificación. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. 3º ESO.
Instrumentos e procedementos de avaliación:

Avaliación

Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións.
- O caderno de observación diaria do profesor.
- As tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación.
- As actividades de recuperación das dúas primeiras avaliacións ( boletíns, test…) realizados na 3ª avaliación na aula virtual, correo
electrónico.
Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circunstancias nas que se atopa o alumno/a
na materia:
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións. Esta nota pode aumentar 1 punto despois de avaliar o feito
polo alumno/a na 3ª avaliación.

Cualificación final

b) Alumnado cunha das avaliacións aprobadas e a outra suspensa cun 4.
b1) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
b2) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo realizado na
3ª avaliación a cualificación final será 5,
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación que se irán poñendo na aula virtual (Farase a media de ditas tarefas).
c1) Se a media destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
c2) Se a media destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota. Estes alumnos/as
deberan facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria de
setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións e que se corresponde coas
unidades didácticas de: “Naturais, enteiros e decimais”, “Fraccións ”, “Potencias e raíces”, “Proporcionalidade simple e porcentaxes”, “Secuencias
numéricas”, “A linguaxe alxébrica”, “Ecuacións de primeiro e segundo grao” e “Sistemas de ecuacións”.

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.
Alumnado de
materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a dúas primeiras avaliacións
Criterios de cualificación:
A nota vira dada pola obtida nestes boletíns de exercicios.

2.4.1. Avaliación e cualificación. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 4º ESO.
Instrumentos e procedementos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
Avaliación

- os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
- o caderno de observación diaria do profesor
- as tarefas subidas á aula virtual ou enviadas por correo electrónico na 3ª avaliación
- os exames de recuperación das dúas primeiras avaliacións realizados na 3ª avaliación de xeito presencial ou telemático segundo as
circunstancias o permitan.

Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circunstancias nas que se atopa o
alumno/a na materia:
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións e aproximarase ás unidades por defecto. Esta nota pode
aumentar 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.
b) Alumnado cunha das avaliacións aprobadas e a outra suspensa cun 3 ou 4.
b1) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
Cualificación final

b2) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo realizado
na 3ª avaliación a cualificación final será 5,
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación da avaliación ou avaliacións que teñan suspensas e que se irán poñendo na aula virtual
ou vía correo electrónico (estas tarefas contarán un 20%) e realizar un exame presencial ou online, dependendo das
circunstancias (este exame contará un 60%). O 20% restante será a media das notas que ten asignadas no apartado de
“Deberes e traballo na aula” nas dúas primeiras avaliacións.
c1) Se a suma ponderada destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
c2) Se a suma ponderada destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota.
Estes alumnos/as deberan facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria
de setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións.
Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.

Alumnado de
materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a dúas primeiras avaliacións
- os exercicios subidos a aula virtual ou entregados via correo electrónico nesta 3ª avaliación.

- o exame que se realizará de xeito presencial ou online dependendo das circunstancias.
Criterios de cualificación:
A nota vira dada pola media ponderada da nota dos exercicios (20%) e a nota do exame (80%).

2.4.2. Avaliación e cualificación. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas. 4º ESO.
Instrumentos e procedementos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
Avaliación

- o caderno de observación diaria do profesor
- as tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación
- os exames de recuperación das dúas primeiras avaliacións realizados na 3ª avaliación de xeito presencial ou telemático segundo as
circunstancias o permitan.

Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circunstancias nas que se atopa o alumno/a
na materia:
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións e aproximarase ás unidades por defecto.
Esta nota pode aumentar 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.
b) Alumnado cunha das avaliacións aprobadas e a outra suspensa cun 4.
b1) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
Cualificación final

b2) Se a media das notas das dúas primeiras avaliacións é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo realizado na
3ª avaliación a cualificación final será 5,
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación que se irán poñendo na aula virtual (estas tarefas contarán un 20%) e realizar un exame
presencial ou online, dependendo das circunstancias (este exame contará un 60%). O 20% restante será a media das notas que
ten asignadas no apartado de “Deberes e traballo na aula” nas dúas primeiras avaliacións.
c1) Se a suma ponderada destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
c2) Se a suma ponderada destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota.
Estes alumnos/as deberan facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria
de setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións antes de declararse o
estado de alarma.
Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.

Alumnado de
materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a dúas primeiras avaliacións.
- os exercicios subidos a aula virtual nesta 3ª avaliación.

- o exame que se realizará de xeito presencial ou online dependendo das circunstancias.
Criterios de cualificación:
A nota vira dada pola media ponderada da nota dos exercicios (20%) e a nota do exame (80%).

2.5.1. Avaliación e cualificación. Matemáticas I. 1º Bacharelato de Ciencias.
Instrumentos e procedementos de avaliación:

Avaliación

Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
- o caderno de observación diaria do profesor
- as tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación
- os exames de recuperación dos bloques temáticos estudados nas dúas primeiras avaliacións (Trigonometría, Xeometría e Funcións),
realizados na 3ª avaliación de xeito presencial ou telemático segundo as circunstancias o permitan.
Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria teranse en conta as circunstancias nas que se atopa o
alumno/a na materia:

Cualificación final

a) Alumnado cos tres bloques temáticos aprobados.
Farase a nota media das notas que ten nos tres bloques temáticos (puntuados sobre 9) e sumaráselle a nota media que ten nas
dúas primeiras avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) e aproximarase por defecto esta suma ás
unidades. Esta nota pode aumentar 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.
b) Alumnado con solo un dos bloques temáticos suspenso con nota maior ou igual a 2.
b1) Se a suma da media das notas dos tres bloques temáticos (puntuados sobre 9) máis a nota media que ten nas dúas primeiras
avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
b2) Se a suma da media das notas dos tres bloques temáticos (puntuados sobre 9) máis a nota media que ten nas dúas primeiras
avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo
feito polo alumno/a na 3ª avaliación a cualificación final será 5.

c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación do bloque ou bloques temáticos que teñan suspensos. Estas tarefas iranse poñendo na
aula virtual (estas tarefas contarán un 30%) e realizar un exame presencial ou online, dependendo das circunstancias (este exame
contará un 60%). O 10% restante será a media das notas que ten no apartado de “Deberes e traballo na aula” nas dúas primeiras
avaliacións.
c1) Se a suma ponderada destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
c2) Se a suma ponderada destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota.
Estes alumnos/as deberan facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria
de setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións e que se
corresponde cos bloques temáticos de Trigonometría, Xeometría e Funcións.

2.5.2. Avaliación e cualificación. Matemáticas II. 2º BACHARELATO.
Instrumentos e procedementos de avaliación:

Avaliación

Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os exames feitos de forma presencial, dos tres bloques Álxebra, Xeometría e Cálculo Diferencial durante as dúas primeiras
avaliacións.
- Os exames de recuperación feitos de forma presencial dos bloques de Álxebra e Xeometría.
- O caderno de observación diaria do profesor.
- As tarefas subidas á aula virtual ou enviadas por correo electrónico na 3ª avaliación.
- O exame de recuperación do bloque de Cálculo Diferencial e o exame de recuperación extraordinario de toda a materia, de forma
presencial ou telemática segundo as circunstancias sanitarias o permitan.

Procedemento para o cálculo da cualificación final.

Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circustancias nas que se atopa o
alumnado na materia.
Farase a nota media dos bloques avaliados na primeira e segunda avaliación: Álxebra, Xeometría e Cálculo Diferencial. Dado que
na fase presencial o alumnado fixo as recuperacións de Álxebra e Xeometría, para o cálculo da media terase en conta a mellor das
notas acadadas no exame de avaliación e no de recuperación. A nota media resultante redondearase por defecto, esta nota pode
aumentar un punto en función da avaliación do traballo individualizado realizado na fase non presencial. Se o resultado da suma é
superior ou igual a 5 aprobará a materia e a súa cualificación será o valor da suma.

Cualificación final

Dado que non se puido realizar a recuperación do bloque de Cálculo Diferencial antes de declararse o estado de alarma o
alumnado terá dereito a realizar dita recuperación, de forma presencial ou online segundo as circunstancias sanitarias o permitan.
Este exame será opcional para o alumnado que obtivera, segundo o parágrafo anterior, unha nota igual ou superior a 5 na
cualificación da materia e obrigatorio no caso contrario, sempre e cando suspendera dito bloque na fase presencial. Coa nota
conseguida na recuperación de Cálculo Diferencial realizaráselle outra vez a media xuntamente á mellor das notas dos outros dous
bloques e procederase ao cálculo da nota final, redondearase a media por defecto. Tendo opción á suma dun punto segundo o
traballo realizado de forma non presencial.
O alumnado terá unha oportunidade extraordinaria para aprobar a materia. Se non conseguiu acadar o 5, despois de ter realizadas
as recuperacións, deberá realizar as tarefas propostas destinadas á recuperación e reforzo, estas valoraranse con 1 punto, e
realizar un exame final dos tres bloques, de forma presencial ou online, o cal puntuarse sobre 9. Á nota obtida no exame
extraordinario sumaráselle a do traballo realizado nas tarefas de reforzo obtendo a nota da recuperación. Para calcular a nota final
da materia farase a media da nota da recuperación e das cualificacións máis altas acadadas nos distintos bloques na fase
presencial. A cualificación da materia será a nota media redondeada por defecto. Se dita cualificación fose inferior a 5 e a nota da
recuperación extraordinaria fose maior ou igual que 5 entón a cualificación final sería 5.
O alumnado que obteña unha nota inferior a 5 na materia deberá facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique
Xefatura de Estudos.

Proba extraordinaria de
setembro

A materia que entra na proba extraordinaria de setembro será a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións.

Criterios de avaliación:
Terán superada a materia pendente os alumnos/as que :
Alumnado de
materia pendente

-Teñan acadado polo menos 5 puntos entre a media das dúas partes no exame (valoradas sobre 9) realizado en febreiro e os
boletíns entregados (valorados cun punto como máximo).
-Teñan acadado un 5 nunha das dúas partes nas que se dividiu a materia e acadado un 5 de media nos boletíns de exercicios de
recuperación da outra parte solicitados polo profesor que lles está a impartir clase en 2º de Bach.
-Teñan acadado un 5 de media nos boletíns de exercicios de recuperación solicitados polo profesor que lles está a impartir clase
en 2º de Bach e obtido un mínimo de 3,5 de 9 puntos na proba presencial ou online que se estableza.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a fase presencial.
- Os exercicios de reforzo subidos ao curso da aula virtual nesta 3ª avaliación.
- O exame que se realizará de xeito presencial ou online dependendo das circunstancias sanitarias.

Criterios de cualificación:
A nota vira dada pola media ponderada da nota dos exercicios (10%) e a nota do exame (90%) sempre e cando aprobara a materia
ou algunha das súas partes na convocatoria de febreiro.
Se non aprobou ningunha das partes, nas que se divide a materia na convocatoria de febreiro, a cualificación será 5 sempre que
acade un mínimo dun 5 nos exercicios de recuperación e un 3'5 de 9 puntos na nota do exame, presencial ou online segundo as
circunstancias sanitarias o permitan.

Os alumnos/as que non acaden os 5 puntos deberán presentarse ao exame oficial na avaliación extraordinaria de setembro co
curso correspondente na data que estableza o centro.

2.5.3. Avaliación e cualificación. Matemáticas Aplicadas ás CCSS I. 1º Bacharelato de Ciencias Sociais.
Instrumentos e procedementos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
Avaliación

- O caderno de observación diaria do profesor
- As tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación
- Os exames de recuperación dos bloques temáticos estudados nas dúas primeiras avaliacións (Funcións, Límites e Derivadas), realizados na 3ª
avaliación de xeito presencial ou telemático segundo as circunstancias o permitan.

Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria teranse en conta as circunstancias nas que se atopa o alumno/a na
materia:
Cualificación
final

a) Alumnado cos tres bloques temáticos aprobados.
Farase a nota media das notas que ten nos tres bloques temáticos (puntuados sobre 9) e sumaráselle a nota media que ten nas dúas
primeiras avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) e aproximarase por defecto esta suma ás unidades.
Esta nota pode aumentar ata un 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.
b) Alumnado con só un dos bloques temáticos suspenso.
b1) Se a suma da media das notas dos tres bloques temáticos (puntuados sobre 9) máis a nota media que ten nas dúas primeiras
avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.

b2) Se a suma da media das notas dos tres bloques temáticos (puntuados sobre 9) máis a nota media que ten nas dúas primeiras
avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo feito
polo alumno/a na 3ª avaliación a cualificación final será 5.
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación do bloque ou bloques temáticos que teñan suspensos. Estas tarefas iranse poñendo na aula virtual
(contarán un 30%) e realizar un exame presencial ou online, dependendo das circunstancias (este exame contará un 60%). O 10% restante
será a media das notas que ten no apartado de “Deberes e traballo na aula” nas dúas primeiras avaliacións.
c1) Se a suma ponderada destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5.
c2) Se a suma ponderada destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota. Os alumnos que se
atopen nesta situación deberán facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.
Proba
extraordinaria
de setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións e que se corresponde cos
bloques temáticos de Funcións, Límites e Derivadas.

2.5.4. Avaliación e cualificación. Matemáticas Aplicadas ás CCSS II. 2º Bacharelato de Ciencias Sociais.

Instrumentos e procedementos de avaliación:

Avaliación

Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
- O caderno de observación diaria do profesor
- As tarefas subidas á aula virtual na 3ª avaliación

- Os exames de recuperación dos bloques temáticos estudados nas dúas primeiras avaliacións (“Matrices e Sistemas de ecuacións lineais”,
“Programación Lineal”, “Límites” e “Derivadas e Integrais”), realizados na 3ª avaliación de xeito presencial ou telemático segundo as
circunstancias o permitan.

Procedemento para o cálculo da cualificación final.
Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria teranse en conta as circunstancias nas que se atopa o alumno/a na
materia:
a) Alumnado cos tres bloques temáticos aprobados.
Farase a nota media das notas que ten nos catro bloques temáticos (puntuados sobre 9) e sumaráselle a nota media que ten nas dúas
primeiras avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) e aproximarase por defecto esta suma ás unidades.
Esta nota pode aumentar ata un 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.
b) Alumnado con só un dos bloques temáticos suspenso.
Cualificación
final

b1) Se a suma da media das notas dos catro bloques temáticos (puntuados sobre 9) máis a nota media que ten nas dúas primeiras
avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) é maior ou igual que 5 a cualificación final será 5.
b2) Se a suma da media das notas dos catro bloques temáticos (puntuados sobre 9) máis a nota media que ten nas dúas primeiras
avaliacións no apartado “Deberes e traballo na aula” (puntuado sobre 1) é menor que 5 pero hai unha avaliación positiva do traballo feito
polo alumno/a na 3ª avaliación a cualificación final será 5.
c) Alumnado non incluído en ningún dos apartados anteriores.
Deberán realizar tarefas de recuperación do bloque ou bloques temáticos que teñan suspensos e que se atopan na aula virtual (contarán un
20%) e realizar un exame presencial ou online, dependendo das circunstancias (este exame contará un 70%). O 10% restante será a media
das notas que ten no apartado de “Deberes e traballo na aula” nas dúas primeiras avaliacións.
c1) Se a suma ponderada destas notas é igual ou superior a 5 a cualificación final será 5

c2) Se a suma ponderada destas notas é menor que 5 a cualificación final será a aproximación por defecto desta nota. Os alumnos que se
atopen nesta situación deberán facer un exame extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.
Proba
extraordinaria
de setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións e que se corresponde cos
bloques temáticos de “Matrices e Sistemas de ecuacións lineais”, “Programación Lineal”, “Límites” e “Derivadas e Integrais”.

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.
Alumnado de
materia
pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- Os boletíns de exercicios entregados ao alumnado durante a dúas primeiras avaliacións e que tamén se atopan dispoñibles na aula virtual.
- O exame que se realizará de xeito presencial ou online dependendo das circunstancias.
Criterios de cualificación:
A nota virá dada pola media ponderada da nota dos exercicios (10%) e a nota do exame (90%).

2.6. Avaliación e cualificación. 3º PEMAR. Ámbito científico.
Instrumentos e procedementos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os exames feitos de xeito presencial durante as dúas primeiras avaliacións,
Avaliación

- o caderno de observación diaria do profesor
- as tarefas enviadas por correo electrónico na 3ª avaliación
- os exames de recuperación das dúas primeiras avaliacións realizados na 3ª avaliación de xeito presencial ou telemático segundo as
circunstancias o permitan.

Procedemento para o cálculo da cualificación final.

Para calcular a cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria terase en conta as circunstancias nas que se atopa o alumno/a na
materia:
a) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas.
Farase a nota media das notas que ten nas dúas primeiras avaliacións e aproximarase ás unidades por defecto.
Cualificación
final

Esta nota pode aumentar 1 punto despois de avaliar o feito polo alumno/a na 3ª avaliación.
b) Alumnado cunha ou as dúas avaliacións suspensas.
Deberán realizar tarefas de recuperación da avaliación ou avaliacións que teñan suspensas e que se lle irán enviando (estas tarefas
contarán un 40%) e realizar un exame presencial ou online, dependendo das circunstancias (este exame contará un 60%).
No caso de que o alumno só fixera a recuperación dunha avaliación, a cualificación final será a media da nota antes explicada coa da
avaliación que xa tiña superada.
Superarán o ámbito os alumnos cunha cualificación de, como mínimo, un 5. Os que non a acaden deberán facer un exame
extraordinario en setembro nas datas que indique Xefatura de Estudos.

Proba
extraordinaria
de setembro

A materia que entra neste exame de setembro é a estudada de xeito presencial nas dúas primeiras avaliacións.

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación son os mesmos que os que constan na programación entregada a principio de curso.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os instrumentos de avaliación que se van empregar son:
- os boletíns de exercicios entregados o alumnado durante a dúas primeiras avaliacións
Alumnado de
materia
pendente

- os exercicios entregados nesta 3ª avaliación.
- o exame que se realizará de xeito presencial ou online dependendo das circunstancias.

Criterios de cualificación:
A nota virá dada pola media ponderada da nota dos exercicios (20%) e a nota do exame (80%) no caso das Matemáticas. Os alumnos que
superen a materia do curso actual terán recuperada automaticamente a pendente.
No caso de F y Q o alumno poderá superar a materia si entrega os boletíns en tempo e forma. De non ser así terá que facer unha proba
escrita.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

3.1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. Matemáticas 1º ESO.
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Tarefas a entregar na aula virtual: exercicios, xogos online, test, participación en foros, visualización de vídeos, ...
Boletíns de exercicios individualizados destinados á recuperación do alumnado que non acadou cualificación superior a 5 na materia
e non está conectado.

- Realización de vídeo conferencias a través da plataforma Webex para explicar as tarefas propostas para a semana e resolver
dúbidas, 1 día a semana.
- Presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual.
- Utilización de vídeos para reforzar as explicacións.
- Utilización do correo para manter a comunicación co alumnado ou enviar e recoller tarefas.
-Utilización do servizo de mensaxería da plataforma Moodle.
Curso aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, actividades interactivas, vídeos de Youtube, presentacións ou
apuntamentos de elaboración propia, libro de texto impreso ou dixital da editorial Anaya, ....

3.2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas 2º ESO.
Tarefas a entregar na aula virtual: exercicios, xogos online, test, participación en foros, visualización de vídeos…
Actividades
Metodoloxía

Tendo en conta que o alumnado dispón de conectividade a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase en:

(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

- Poderán preguntar dúbidas a través do foro de dúbidas, mensaxes privados na aula virtual, correo electrónico e de
videoconferencias se algún alumno/a así o require.
- Vídeos titoriais na aula virtual
- A presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual ou do correo electrónico.

Materiais e recursos

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, Libro dixital ou físico de Matemáticas 2º ESO da editorial Anaya e
apuntamentos de elaboración propia.

3.3.1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas orientadas ás ensinanzas
académicas. 3º ESO.

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tarefas a entregar na aula virtual

Tendo en conta que todo o alumnado deste nivel educativo dispón de conectividade, a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase
en:
- Realización de videoconferencias a través da plataforma Webex para explicar materia e resolver dúbidas 3 días a semana.
- Presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual.
- Atención individualizada por medio do correo electrónico ou incluso por videoconferencias voluntarias en pequenos grupos a través
da plataforma Webex.

Materiais e recursos

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, Libro dixital Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas da
editorial Anaya, videotutoriais de elaboración propia ou xa existente en Youtube e apuntamentos de elaboración propia.

3.3.2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas. 3º ESO.
Tarefas a entregar na aula virtual: exercicios, xogos online, test, participación en foros, visualización de vídeos…
Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tendo en conta que o noso alumnado dispón de conectividade a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase en:
- Poderán preguntar dúbidas a través do foro de dúbidas, mensaxes privados na aula virtual, correo electrónico e videoconferencias
se o alumno/a así o require.
- Vídeos titoriais na aula virtual
- A presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual ou do correo electrónico.

Materiais e recursos

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, Libro de texto de Matemáticas 3º ESO da editorial Anaya e
apuntamentos de elaboración propia.

3.4.1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación).
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas. 4º ESO.
Tarefas a entregar na aula virtual ou vía correo electrónico
Actividades

Metodoloxía

Exames a realizar de xeito presencial ou online
Tendo en conta que todo o alumnado dispón de conectividade a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase en:
- A realización de videoconferencias a través da plataforma Webex.

(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

- A presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual ou vía correo electrónico.

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, Libro dixital Matemáticas orientadas a las ensinanzas académicas de 4º
ESO da editorial Anaya e apuntamentos de elaboración propia.

3.4.2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas orientadas ás ensinanzas
aplicadas. 4º ESO.
Tarefas a entregar na aula virtual
Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Exames a realizar de xeito presencial ou online
Tendo en conta que todo o meu alumnado dispón de conectividade a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase en:
- A realización de videoconferencias a través da plataforma Webex para explicar materia e resolver dúbidas 3 días a semana.
- A presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual.

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico corporativo, Libro dixital Matemáticas orientadas a las ensinanzas
aplicadas de 4º ESO da editorial Anaya e apuntamentos de elaboración propia.

3.5.1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas I. 1º Bacharelato de Ciencias.

Tarefas a entregar na aula virtual
Actividades
Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Exames a realizar de xeito presencial ou online
Tendo en conta que todo o meu alumnado dispón de conectividade a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase en:
- A realización de videoconferencias a través da plataforma Webex para explicar materia e resolver dúbidas 3 días a semana.
- A presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual.

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico corporativo, Libro dixital Matemáticas orientadas a las ensinanzas
académicas de 4º ESO da editorial Anaya e apuntamentos de elaboración propia.

3.5.2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas Aplicadas ás CCSS I. 1º
Bacharelato de Ciencias Sociais.
Tarefas a entregar na aula virtual
Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Exames a realizar de xeito presencial ou online
Tendo en conta que todo o alumnado deste nivel educativo dispón de conectividade, a metodoloxía de ensino-aprendizaxe
basearase en:
- Realización de videoconferencias a través da plataforma Webex para explicar materia e resolver dúbidas 3 días a semana.
- Presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual.
- Atención individualizada por medio do correo electrónico ou incluso por videoconferencias voluntarias en pequenos grupos ou
individuais a través da plataforma Webex.

Materiais e recursos

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, videotutoriais de elaboración propia ou xa existente en Youtube e
apuntamentos de elaboración propia.

3.5.3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación).
Matemáticas II. 2º BACHARELATO.
Tarefas a entregar na aula virtual ou por correo electrónico.
Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Exames a realizar de xeito presencial ou online.
. O alumnado 2º Bach B e D realizou unha enquisa na plataforma Moodle, sobre conectividade, ferramentas tecnolóxicas e horario
máis axeitado para realizar vídeo conferencias (pode consultarse no propio curso). Gracias a esta enquisa e outras ferramentas,
constatouse que entre os alumnos de Matemáticas II non hai fenda dixital e que todo o alumnado pode continuar a súa aprendizaxe de
forma non presencial. Polo que a metodoloxía empregada está enfocada á ampliación e reforzo da materia.
A metodoloxía de ensino aprendizaxe basearase en:
- A realización de vídeo conferencias a través da plataforma Webex de Cisco para explicar a materia e resolver dúbidas. Os grupos B e
D teñen establecido 2 días a semana os martes ás 11:00 e os xoves ás 10:00.
- A presentación e corrección de tarefas con comentarios individualizados a través do curso virtual ou o correo electrónico.
- A respostas as dúbidas plantexadas nos foros.
- As respostas as dúbidas aos correos corporativos.
- Elaboración de material didáctico interactivo destinado a unha maior comprensión dos contidos. Construcións feitas con Geogebra
para o bloque de Análise Matemático.
- Elaboración de unidades didácticas (mediante a ferramenta Genial.ly) con presentación secuencial dos contidos, explicacións e con
vídeos de Youtube doutros docentes para reforzar as explicacións. No curso pode consultarse a webgrafía empregada.
- A planificación das tarefas da semana secuencialmente segundo a orde de dificultade e a nova incorporación de contidos.
- O reforzo do aprendido na fase presencial mediante a realización de tarefas dos contidos anteriores.

Curso aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico corporativo e outros, apuntamentos, presentacións e boletíns de
exercicios de elaboración propia, vídeos Youtube.

3.5.4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). Matemáticas Aplicadas ás CCSS II. 2º
Bacharelato de Ciencias Sociais.

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Tarefas a entregar na aula virtual
Exames a realizar de xeito presencial ou online

Tendo en conta que todo o alumnado deste nivel educativo dispón de conectividade, a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase
en:
- Realización de videoconferencias a través da plataforma Webex para explicar materia e resolver dúbidas 4 días a semana.
- Presentación e corrección de tarefas a través da aula virtual.
- Atención individualizada por medio do correo electrónico ou incluso por videoconferencias voluntarias en pequenos grupos a través
da plataforma Webex.

Materiais e recursos

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, videotutoriais de elaboración propia ou xa existente en Youtube e
apuntamentos de elaboración propia.

3.6. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación). 3º PEMAR. Ámbito científico.
Tarefas a entregar vía correo electrónico
Actividades

Exames a realizar de xeito presencial ou online

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Tendo en conta que todo o alumnado dispón de conectividade a metodoloxía de ensino-aprendizaxe basearase en:
- A realización de videoconferencias a través da plataforma Webex.
- A presentación e corrección de tarefas vía correo electrónico.

Aula virtual do centro, Plataforma Webex, correo electrónico, vídeos compartidos por outros profesores e apuntamentos de elaboración
propia e de outros autores.

4. Información e publicidade.
Información ó alumnado
e ás familias
Publicidade

Co alumnado: aula virtual do centro, plataforma Webex, correo electrónico e en casos excepcionais telefonicamente.
En algún caso documento Drive con envío das tarefas requiridas para a semana destinado ás familias.

Páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesderodeira/

Cangas, 12 de maio de 2020.

Pilar Vázquez Cadahía
Xefa de departamento.

