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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN 
DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

1º ESO 

Números 

 Operacións combinadas con números naturais (cun máximo de cinco números). 

 Procura de múltiplos e divisores en casos sinxelos. 

 Recoñecemento de números primos e compostos.  

 Aplicación dos criterios de divisibilidade por 2 e 5.   

 Obtención de múltiplos comúns de dous números. 

 Obtención dos divisores dun número dividindo pola sucesión de números naturais. 

 Cálculo do mínimo común múltiplo e do máximo común divisor a partir das observacións dos 
múltiplos e dos divisores comúns. 

 Operacións con números enteiros: adición e subtracción, multiplicación e división. 

 Operacións con números decimais. 

 Recoñecemento de fraccións equivalentes. 

 Comparación de fraccións mediante gráficos e mediante as súas expresións decimais. 

 Obtención de fraccións irredutibles en situacións contextualizadas. 

 Representación das fraccións sobre a recta. 

 Cálculo con fraccións (que impliquen tres fraccións como máximo). 

 Utilización da xerarquía de operacións e o uso correcto das parénteses nas operacións con 
números naturais, enteiros, decimais e fraccións.  

 Resolución de problemas sinxelos que requiran a utilización das operacións de suma, resta, 
multiplicación e división de números naturais, enteiros, decimais e fraccións.  

 Recoñecemento magnitudes directamente proporcionais en problemas e situacións da vida cotiá. 

 Resolución de problemas sinxelos nos que aparezan magnitudes directamente proporcionais e 
porcentaxes. 
 
Xeometría 

 Puntos e rectas  

 Segmentos. Mediatriz dun segmento.  

 Ángulo. Bisectriz dun ángulo. 

 Medida de ángulos. Operación con ángulos: suma, resta e multiplicación por un número. 

 Cálculo de ángulos en figuras planas. 

 Emprego da regra e o compás para construír rectas paralelas, perpendiculares, mediatrices de 
segmentos e bisectrices de ángulos. 

 Triángulos. Clasificacións. Criterios de igualdade. Construcións de triángulos. 

 Alturas e medianas dun triángulo. 

 Cuadriláteros. Clasificación. 

 Comprobación da imposibilidade de construír triángulos e cuadriláteros con calquera lonxitude 
para os seus lados e os seus ángulos. 

 Construción de triángulos e dalgúns cuadriláteros a partir de datos dados, utilizando a regra, a 
escuadra, o compás e o transportador de ángulos. 

 Emprego dos instrumentos de medida e debuxo para a representación e busca das propiedades 
dos triángulos e dos cuadriláteros. 

 Identificación das propiedades suficientes para a caracterización dun triángulo e dun cuadrilátero. 

 Polígonos regulares: clasificación segundo o número de lados  

 Diagonais. Apotema. 

 Circunferencia e círculo. Elementos. 

 Perímetros e áreas de figuras planas. 

 Comparación de áreas de distintas figuras, mediante diversas transformacións. 

 Medida da superficie das figuras planas, empregando distintas técnicas, tales como a 
descomposición noutras máis simples. 
 
Funcións e gráficas 

 Fenómenos causais descritos mediante relacións funcionais. 

 Variable. Dependencia de variables. 
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 Formas de expresión: descrición verbal e gráficas. 

 Coordenadas cartesianas. 

 Interpretación dunha gráfica de puntos en relación cos fenómenos que representa e obtención de 
datos a partir da mesma. 
 
Estatística e probabilidade 

 Organizar en táboas de datos de frecuencias absolutas e relativas recollidos nunha experiencia 

 Elaborar diagramas de barras.. 
 

2º ESO 

Números 

 Números enteiros: operacións con enteiros. 

 Potencias de expoñente natural con números enteiros. Raíces cadradas. Estimación e obtención 
de raíces aproximadas por tenteo. 

 Descomposición en factores primos: Mínimo común múltiplo de dous ou máis números con dúas 
cifras. 

 Fraccións equivalentes. Simplificación. 

 Operacións con fraccións. 

 Problemas aritméticos con fraccións. 

 Operacións con potencias de base racional e expoñente natural. 

 Razóns de proporcionalidade. 

 Magnitudes directamente proporcionais. 

 Magnitudes inversamente proporcionais. 

 Aumentos e diminucións porcentuais. 
 
Álxebra 

 Utilidade da álxebra. 

 Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. 

 Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 

 Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

 Resolución de problemas con axuda das ecuacións de primeiro grao. 
 
Xeometría 

 A semellanza. Proporcionalidade de segmentos. Escalas. 

 Utilización dos teoremas de Tales e de Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións entre 
figuras. 

 Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos. Clasificación. Áreas. 
 
Funcións e gráficas 

 Descrición local e global de fenómenos presentados de forma gráfica. 

 Obtención da relación entre dúas magnitudes directamente proporcionais a partir da análise da 
súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de proporcionalidade. 

 Representación gráfica dunha situación de proporcionalidade directa que vén dada a partir dunha 
táboa de valores, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 
 

3º ESO 

Números 

 Obtención da expresión decimal dun número racional. 

 Cálculo con números racionais, utilizando a xerarquía de operacións e as regras de uso das 
parénteses. 

 Ordenación de números expresados en diferentes notacións, pasándoos á forma decimal se é 
conveniente. 

 Representación dos números racionais sobre a recta. 

 Clasificación de números segundo o conxunto numérico a que pertenzan. 

 Cálculo con potencias de base racional e expoñente enteiro con dúas fraccións como máximo.  

 Resolución de problemas nos que interveñan números enteiros, fraccionarios, porcentaxes, etc. 
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Álxebra 

 Cálculo do termo xeral e dun termo calquera dunha progresión aritmética. 

 Cálculo da suma dos n  primeiros  termos dunha progresión aritmética. 

 Cálculo do termo xeral e dun termo calquera dunha progresión xeométrica. 

 Tradución de situacións da linguaxe verbal ao alxébrico e viceversa. 

 Operacións con polinomios: suma e produto. Identidades notables. 

 Diferenciación entre identidades e ecuacións. 

 Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

 Obtención de ecuacións equivalentes por aplicación das transformacións elementais. 

 Utilización da xerarquía de operacións e o uso das parénteses nas simplificacións de ecuacións. 

 Resolución analítica sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

 Discusión e resolución de ecuacións de segundo grao. 

 Comprobación das solucións de ecuacións e sistemas. 

 Resolución de problemas prácticos de aplicación dos apartados anteriores, xeométricos e de outros 
tipos. 
 
Xeometría 

 Determinación e descrición de figuras a partir de certas propiedades. Lugar xeométrico. 

 Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras á resolución de problemas 
xeométricos e do medio físico. 

 Poliedros, poliedros regulares.Corpos de revolución. 
 
Funcións e gráficas 

 Relacións funcionais. Variables. 

 Construción de táboas de valores dunha función a partir de observación de fenómenos ou da 
expresión analítica. 

 Identificación da equivalencia entre enunciado, expresión analítica, táboa e gráfica para describir a 
relación entre dúas variables. 

 Construción de gráficas a partir de táboas funcionais, de fórmulas e de descricións verbais dun 
problema. 

 Recoñecemento das características dunha función sobre a súa gráfica. 

 Construción de gráficas de funcións constantes, lineais e afíns. 
 
Estatística e probabilidade  

 Distinción entre poboación e mostra. 

 Distinción entre caracteres estatísticos cuantitativos e cualitativos. 

 Distinción entre variables estatísticas discretas e continuas. 

 Recollida de datos mediante enquisas o a través de fontes documentais. 

 Confección de táboas de frecuencias absolutas e relativas, acumuladas e porcentuais. 

 Elaboración de gráficos estatísticos adecuados. Histogramas e polígonos de frecuencias. 

 Cálculo da media aritmética, mediana e moda para datos non agrupados en clases. 

 Cálculo do rango, varianza e desviación típica en distribución sinxelas. 

 Interpretación dos gráficos e parámetros. 
 

4º ESO OPCIÓN A 

Números 

 Interpretación e utilización dos números e as operacións en diferentes contextos, elixindo a 
notación e precisión máis axeitadas en cada caso. 

 Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. 

 Representación de números na recta numérica. 

 Proporcionalidade directa e inversa. 

 As porcentaxes na economía. 

 Aumentos e diminucións porcentuais. 

 Porcentaxes sucesivas. Xuro simple e composto. 
 
Álxebra 

 Manexo de expresións literais para a obtención de valores concretos en fórmulas e ecuacións en 
diferentes contextos. 

 Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. 
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 Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas de 2 ecuacións lineais con 2 incógnitas. 

 Resolución doutros tipos de ecuacións mediante ensaio-erro. 
 
Funcións e gráficas 

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

 A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

 Análise de distintas formas de crecemento en táboas, gráficas e enunciados verbais. 

 Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: exponencial e cuadrático, funcións 
dadas a anacos e de proporcionalidade inversa. 

 Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 
 
Estatística e probabilidade 

 Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas 
ao alumno. 

 Gráficos estatísticos.   

 Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar comparacións e valoracións. 

 Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

 Experiencias compostas. 

 Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de casos e a 
asignación de probabilidades. 

 Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
 

4º ESO OPCIÓN B 

 
Números 

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

 Representación de números na recta real. 

 Intervalos. Valor absoluto. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. 

 Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e 
aproximación axeitadas en cada caso.  

 Radicais equivalentes. 

 Comparación e simplificación de radicais. 

 Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con potencias de 
expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos. 

 Utilización da calculadora para realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica. 
Cálculos aproximados. 

 Logaritmo dun número real. Propiedades. 
 
Álxebra 

 Manexo de expresións literais. 

 Utilización de identidades notables. 

 Descomposición factorial dun polinomio, como máximo de 3º grao, con, polo menos, unha raíz 
enteira. 

 Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. 

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

 Resolución doutros tipos de ecuacións sinxelas. 

 Resolución de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Interpretación gráfica. 
 
Xeometría 

 Razóns trigonométricas. 

 Relacións métricas nos triángulos. 

 Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e razóns trigonométricas. 

 Resolución de triángulos rectángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de 
problemas métricos no mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes. 
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Funcións e gráficas 

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

 A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

 Análise de distintas formas de crecemento en táboas, gráficas e enunciados verbais. 

 Funcións definidas a anacos. Busca e interpretación de situacións reais. 

 Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cuadrática, de proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica. Aplicacións a contextos e situacións reais. 

 Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 
 
Estatística e probabilidade 

 Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

 Experiencias compostas. 

 Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de casos e a 
asignación de probabilidades. 

 Probabilidade condicionada. 

 Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
 

1º BACHARELATO: MATEMÁTICAS I 

 
Aritmética e álxebra 
- Os números reais. A recta real. Intervalos e veciñanzas. Valor absoluto dun número real. 

Notación científica. Logaritmos. Propiedades. 
- Ecuacións bicadradas. Ecuacións con radicais. Ecuacións exponenciais e logarítmicas. Ecuacións 

polinómicas. 
- Sistemas de ecuacións. 
- Inecuacións cunha incógnita. 
 
Trigonometría 
- Medida dun ángulo en radiáns. Razóns trigonométricas de ángulos calquera. Relación entre as 

razóns trigonométricas dun ángulo. Relacións entre as razóns trigonométricas dalgúns ángulos. 
- Resolución de triángulos calquera. 
 
Xeometría analítica plana 
- Vectores no plano. Operacións. Produto escalar: interpretación xeométrica. Módulo dun vector. 
- Ecuacións da recta. Posicións relativas de dúas rectas. Distancias e ángulos. 
- Utilización das técnicas da xeometría analítica para a resolución de problemas métricos no plano. 
- Idea de lugar xeométrico. Obtención da ecuación da circunferencia. 
 
Análise 
- Funcións reais de variable real: clasificación e características básicas das funcións polinomiais, 

racionais sinxelas, “a anacos”, valor absoluto, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 
- Dominio, percorrido, crecemento e decrecemento, extremos relativos e concavidade e 

convexidade. 
- Operacións con funcións. Composición de funcións. 
- Función inversa doutra función. 
- Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo. Tipos de descontinuidade. 
- Comportamento dunha función nas proximidades dun punto (numérico e gráfico). 
- Comportamento asintótico dunha función. Asíntotas verticais e horizontais. 
- Taxa de variación media. Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de derivada dunha 

función nun punto. 
- Funcións derivadas de funcións elementais. Regras de derivación: suma, produto e cociente. 
- Aplicación da derivada ao estudo do crecemento a decrecemento e dos extremos relativos das 

funcións polinomiais de grao menor o igual a catro. Trazado das súas gráficas.  
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 1º BACHARELATO: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I 

 
Aritmética e álxebra 
Números reais 
- Números racionais. Expresión decimal dun número racional.   
- Expresións decimais non periódicas. Números irracionais.  
- Aproximación dun número real. 
- Potencias de números reais. Propiedades. Notación científica. 
- Ordenación en R. A recta real. 
- Valor absoluto dun número real. Propiedades. 
- Intervalos, contornos, semirrectas. 
Ecuacións e Sistemas de ecuacións 
- Igualdades e identidades. Ecuacións.  
- Ecuacións equivalentes. Transformación dunha ecuación noutra equivalente. 
- Solución dunha ecuación. Ecuacións compatibles e incompatibles. 
- Ecuacións de segundo grao. Ecuacións incompletas; método xeral de resolución. Ecuacións 

bicadradas. 
- Ecuacións polinómicas de grao superior a dous. Factorización. 
- Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución polo método de Gauss. 
- Sistemas de tres ecuacións lineais con tres incógnitas. Resolución polo método de Gauss. 
Matemática financeira 
- Logaritmo en base a dun número positivo. Logaritmos decimais e logaritmos neperianos. 
- Propiedades dos logaritmos. 
- Aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación. 
- Xuros bancarios. Xuro simple e xuro composto. 
- Anualidades de amortización. 
- Anualidades de capitalización. 
 
Análise 
Funcións 
- Función real de variable real. Expresión analítica. Gráfica dunha función. 
- Dominio e percorrido dunha función. 
- Propiedades globais dunha función: monotonía, cota, periodicidade, simetrías etc. 
- Operacións aritméticas con funcións. Composición de funcións. 
- Funcións invertibles. Funcións inversa e recíproca. 
Aplicación da interpolación e extrapolación lineal a problemas reais 
Funcións elementais  
- Funcións cuadráticas. Funcións polinómicas. Funcións de proporcionalidade inversa. Funcións 

racionais sinxelas. Funcións exponenciais e logarítmicas. Funcións valor absoluto e parte enteira. 
Funcións definidas a anacos. 

- Aplicacións das funcións á interpretación de situacións modeladas por elas. 
Límites de funcións. Continuidade  
- Estudo, por métodos gráficos e numéricos, dunha función nas proximidades dun punto. 
- Estudo, por métodos gráficos e numéricos, dos comportamentos asintóticos dunha función.  
- Continuidade nun punto. Identificación de descontinuidades e os seus diferentes tipos. 
Introdución ás derivadas e ás súas aplicacións 
- Taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
- Comportamento das taxas de variación media nas proximidades dun punto. 
- Monotonía: funcións crecentes e decrecentes nun punto e nun intervalo. 
- Extremos relativos: máximos e mínimos. 
 
Estatística e probabilidade 
Estatística unidimensional. Táboas, gráficos e parámetros 
- Variables estatísticas. Clasificación. 
- Variables cualitativas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica. 
- Variables cuantitativas discretas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica. 

Frecuencias acumuladas. Táboas e gráficos.  
- Variables cuantitativas continuas. Intervalos e marcas de clase. Distribución de frecuencias. 

Representación gráfica. Frecuencias acumuladas. Táboas e gráficos.  
- Medidas de centralización: media, moda e mediana. 
- Medidas de dispersión: varianza e desviación típica. 
- Medidas de posición: mediana, cuartís e percentís. 
A distribución binomial e a distribución normal 
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- Variables aleatorias discretas e continuas. 
- A distribución binomial. Función de probabilidade da distribución binomial. Media e varianza da 

distribución binomial. 
- Aplicacións da distribución binomial ás ciencias sociais. 
- Distribución normal. Distribución normal estándar. Tipificación. 
 

2º BACHARELATO: MATEMÁTICAS II 

 
Álxebra lineal 

- Emprego das matrices como ferramenta para representar e operar con datos tirados de táboas e 

gráficos procedentes de diferentes contextos. 

- Operacións con matrices. Aplicación das operacións e das súas propiedades na resolución de 

problemas extraídos de contextos reais. 

- Determinantes.  

- Propiedades elementais dos determinantes.  

- Rango dunha matriz. Matriz inversa. 

- Utilización das propiedades das matrices e os determinantes na discusión e resolución de 

sistemas de ecuacións lineais. 

 
Xeometría 
- Vectores no espazo. Operacións. 

- Produto escalar, vectorial e mixto. Interpretación xeométrica. 

- Ecuacións da recta e o plano.  

- Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos. 

- Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias, áreas e 

volumes. 

 
Análise 

- Concepto de límite dunha función.  

- Cálculo de límites sinxelos. 

- Continuidade dunha función. Tipos de descontinuidade. 

- Concepto de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica e física. 

- Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. 

- Derivada da suma, do produto e do cociente de funcións e da función composta. 

- Aplicación da derivada ao estudo das propiedades locais e globais dunha función. Problemas de 

optimización. 

- Representación gráfica de funcións polinomiais e racionais. 

- Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas encerradas baixo unha 

curva.  

- Técnicas elementais para o cálculo de primitivas.  

- Cálculo de áreas de rexións planas. 

 

2º BACHARELATO: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II 

 
Álxebra 

- Operacións con matrices. Cálculo da matriz inversa polo método de Gauss. 

- Resolución de sistemas de ecuacións lineais en forma matricial. 

- Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas.Sistemas de inecuacións. Programación lineal. 

- Aplicacións das matrices, dos sistemas de ecuacións lineais e dos sistemas de inecuacións 

lineais á resolución de problemas extraídos das ciencias sociais. Interpretación das solucións. 

 
Análise 

- Aproximación aos conceptos de límite e continuidade. Interpretación dos diferentes tipos de 

descontinuidade e das tendencias asintóticas no tratamento da información. 

- Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica da derivada.  
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- Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. 

- Aplicación das derivadas ao estudo de crecemento e decrecemento, extremos relativos, 

convexidade e concavidade de funcións habituais e á resolución de problemas de optimización 

relacionados coas ciencias sociais e a economía. 

- Estudo e representación gráfica dunha función polinomial ou racional sinxela a partir das súas 

propiedades. 

 
Probabilidade e estatística 
- Probabilidade: propiedades.  

- Probabilidade condicionada, regra do produto, da probabilidade total e de Bayes. 

- Aproximación da binomial á normal. 

- Resolución de problemas relacionados coa elección das mostras. 

- Parámetros dunha poboación. 

- Teorema central do límite. Distribucións de probabilidade das medias e proporcións mostrais. 

- Intervalo de confianza para a proporción nunha distribución de Bernoulli e para a media dunha 

distribución normal de desviación típica coñecida. 

- Contraste de hipóteses sobre a proporción dunha distribución de Bernoulli e sobre a media e as 

diferenzas de medias de distribucións normais con desviacións típicas coñecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


