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1º ESO 

 
OBXECTIVOS 

 Incorporar á linguaxe as distintas formas de expresión matemática (numérica, alxébrica, 
gráfica, xeométrica, lóxica, probabilística) para comunicar de xeito preciso e rigoroso 
situacións da vida cotiá. (Obx. 1 e 2) 

 Analizar situacións da vida cotiá utilizando o pensamento reflexivo e a argumentación e 
razoamento matemáticos. (Obx. 1, 2) 

 Utilizar técnicas de recollida de datos, procedementos de medida, os números naturais, 
enteiros, decimais e fraccionarios para a interpretación de situacións cotiás. (Obx. 2 e 3) 

 Analizar as informacións gráfica e numérica presentes nos medios de comunicación, internet 
ou outras fontes de información de xeito crítico. (Obx. 3, 4 e 10) 

 Utilizar a calculadora e os programas informáticos, tanto para realizar cálculos como para 
buscar, tratar e representar informacións de índole diversa, e tamén como axuda na 
aprendizaxe. (Obx. 6 e 7) 

 Resolver problemas relacionados coa vida cotiá nos que interveñan números naturais, 
enteiros, decimais e fraccionarios, describindo verbalmente a estratexia seguida e 
comprobando as solucións obtidas. (Obx. 8 e 9) 

 Recoñecer figuras planas e corpos xeométricos no espazo realizando medicións de ángulos, 
calculando áreas e volumes, utilizando os instrumentos idóneos e expresando o resultado das 
medicións nas unidades adecuadas. (Obx. 3 e 5) 

 Mostrar confianza na propia capacidade para enfrontarse á resolución de problemas sendo 
perseverantes na procura de solucións. (Obx. 8 e 9) 

 Gozar do compoñente lúdico, estético e creativo das matemáticas a través da realización de 
xogos (numéricos, xeométricos, probabilísticos etc.), a construción de formas xeométricas, 
problemas de enxeño etc. (Obx. 7 a 9 ). 

 Actuar ante situacións da vida cotiá aplicando coñecementos matemáticos de números, 
medida, xeometría, álxebra, funcións e probabilidade. (Obx. 7 e 10) 

 Valorar a utilidade das matemáticas, dos seus contidos e formas de facer na procura de 
solucións a problemas actuais relacionados co medio ambiente, a saúde… (Obx. 11)  

 
Os obxectivos que figuran entre paréntese están en relación cos obxectivos xerais da área para a 
etapa. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Utilizar os números enteiros, racionais e reais para intercambiar información. (C. A. 1 e 3) 
 Estimar e calcular o valor de expresións numéricas sinxelas de números naturais, enteiros, 

fraccións e decimais baseadas nas catro operacións elementais e as súas propiedades. (C. 
A. 1 e 3) 

 Utilizar adecuadamente os conceptos de divisibilidade para resolver problemas de múltiplos e 
divisores dun número, e distinguir números primos e compostos. (C. A. 1 e 3) 

 Resolver problemas relacionados coa vida cotiá describindo verbalmente o proceso elixido e 
as solucións obtidas, e utilizando correctamente as operacións, propiedades e a forma de 
cálculo precisa. (C. A. 1, 2 e 3) 

 Expresar situacións da vida cotiá utilizando formas sinxelas da linguaxe matemática, en 
especial a linguaxe alxébrica. (C. A. 2 e 4) 

 Relacionar a porcentaxe coa súa razón e co seu número decimal, así como calcular 
porcentaxes de cantidades, problemas con porcentaxes e a súa relación coa regra de tres 
simple directa. (C. A. 1 e 2) 

 Representar e interpretar unha función mediante táboas, gráficas, e saber pasar dunhas a 
outras. (C. A. 6) 

 Debuxar e interpretar diagramas de sectores e de barras, co seu correspondente polígono de 
frecuencias. (C. A. 6 e 7) 

 Identificar e construír a mediatriz dun segmento e a bisectriz dun ángulo, e aplicar as súas 
propiedades á resolución de problemas. (C. A. 5) 

 Recoñecer, debuxar e describir as figuras planas en exercicios e no seu contorno inmediato 
distinguindo os seus elementos característicos, así como figuras no espazo. (C. A. 5 e 8) 

 Utilizar estratexias de resolución de problemas tales como a reorganización de información de 
partida, a procura de contraexemplos, a experimentación con casos particulares, a resolución 
dun problema análogo, pero máis sinxelo, ou a xeneralización. (C. A. 2 e 3) 
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2º ESO 

 
OBXECTIVOS 

1. Aplicar diferentes estratexias heurísticas (por exemplo a formulación de preguntas sobre a 
información contida no enunciado, o ensaio e erro, a división do problema en partes ou a 
busca de problemas afíns) na resolución de problemas relacionados co contexto cotián da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Utilizar expresións matemáticas numéricas, alxébricas, xeométricas, lóxicas e estatísticas na 
comunicación de mensaxes sobre situacións da vida cotiá no contexto de Galicia. 

3. Resolver problemas da vida cotiá no contexto galego aplicando procedementos e operacións 
relacionados cos números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais respectando a xerarquía 
operacional. 

4. Aplicar estratexias persoais de cálculo mental, escrito ou con calculadora na resolución de 
problemas con números naturais, enteiros, decimais e fraccionarios. 

5. Analizar de forma reflexiva e crítica a información gráfica e numérica presentes nos medios 
de comunicación, internet, publicidade ou outras fontes de información. 

6. Estimar cantidades no resultado dun problema no que se utilicen números naturais, enteiros, 
decimais ou fraccionarios. 

7. Utilizar calculadoras gráficas e programas de ordenador para a construción e interpretación 
de gráficas. 

8. Analizar situacións da vida cotiá aplicando o pensamento reflexivo e a argumentación e 
razoamento matemático para chegar aos resultados ou conclusións dun problema. 

9. Identificar as figuras xeométricas básicas de tres dimensións en situacións presentes no 
contexto natural, artístico e cotián de Galicia utilizando a composición, a descomposición, a 
intersección, o tronzamento, a dualidade, o movemento, a deformación e desenvolvemento 
das devanditas figuras. 

10. Formular conxecturas sobre o comportamento dun fenómeno representado nunha gráfica 
relacionado con feitos de tipo social, económico, ambiental... da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

11. Desenvolver sensibilidade e gozo cara ao carácter lúdico, de manipulación, creativo e estético 
das matemáticas mediante a participación en diferentes tipos de xogos (numéricos, 
xeométricos, probabilísticos...), a resolución de problemas de enxeño, a construción de 
formas xeométricas con diferentes materiais... 

12. Valorar a utilidade das matemáticas, dos seus contidos e formas de facer na busca de 
solucións a problemas actuais relacionados co medio, a saúde e no desenvolvemento da 
confianza nas propias capacidades. 

13. Recoñecer o valor instrumental da matemática no coñecemento e desenvolvemento doutras 
materias e na descrición de fenómenos de tipo social, físico, natural e económico de Galicia e 
do Estado. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Resolver problemas utilizando estratexias como o ensaio e erro ou a división do problema en 
partes, relacionados coa vida cotiá no contexto da Comunidade Autónoma de Galicia.  

2. Utilizar as tecnoloxías da información e comunicación (calculadora gráfica, Derive, Cabri e 
Excel) para a comprensión de conceptos e procedementos relacionados cos números, a 
álxebra, a xeometría, as funcións e a estatística.  

3. Realizar sumas, restas, multiplicacións e divisións de números enteiros, decimais e 
fraccionarios con e sen paréntese, respectando a xerarquía das operacións.  

4. Calcular a potencia dun número enteiro, do produto e do cociente de potencias da mesma 
base, da potencia dunha potencia e da potencia dun produto de números enteiros.  

5. Descompoñer un número como produto de factores primos calculando o máximo común 
divisor e o mínimo común múltiplo de varios números.  

6. Calcular a raíz cadrada dun número enteiro, dun número decimal, dun produto de números 
enteiros, dun cociente de números enteiros e dunha potencia de expoñente par.  

7. Resolver situacións relacionadas coa vida cotiá no contexto galego ou con outras ciencias 
nas que se precise a realización de operacións con cantidades que expresan medidas de 
tempo ou de amplitude de ángulos.  

8. Expresar de forma complexa unha cantidade de tempo ou a amplitude dun ángulo dada por 
unha expresión incomplexa, e viceversa.  

9. Calcular valores directa e inversamente proporcionais, aplicando os procedementos 
matemáticos axeitados en cada caso (método de redución á unidade, regra de tres simple 
directa, regra de tres simple inversa...).  
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10. Formular e resolver problemas da vida cotiá presentes no contexto galego, aplicando contidos 
matemáticos como o cálculo da porcentaxe dunha cantidade, ecuacións de primeiro grao e o 
teorema de Pitágoras.  

11. Expresar en linguaxe alxébrica situacións presentadas en linguaxe ordinaria e viceversa.  
12. Construír polígonos semellantes cunha razón determinada aplicando o teorema de Tales.  
13. Utilizar as escalas para interpretar mapas, planos e maquetas da Comunidade Autónoma de 

Galicia e do Estado.  
14. Identificar os elementos máis importantes das figuras xeométricas básicas de tres dimensións 

(o prisma, a pirámide, o cilindro, o cono e a esfera), calculando, en cada caso, a súa 
superficie e volume. 

15. Representar funcións dadas mediante unha táboa interpretando a información subministrada 
pola gráfica dunha función. 

16. Utilizar as técnicas estatísticas aprendidas (diagrama de barras, polígono de frecuencias, 
diagrama de sectores...) para representar datos relacionados con fenómenos sociais, 
económicos e naturais do ámbito de Galicia.  

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Utilizar procedementos matemáticos relacionados cos números naturais, enteiros, decimais, 
fraccionarios, a álxebra, a xeometría, as funcións e a estatística que permitan comprender 
mellor informacións relacionadas coa Comunidade Autónoma de Galicia e o Estado. (C. B. 2, 
3, 6) 

2. Aplicar as fases de resolución de problemas: lectura comprensiva do enunciado, planificación 
e execución dunha estratexia (ensaio e erro ou a división do problema en partes) con 
flexibilidade, tomando decisións a partir da análise dos resultados. (C.B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

3. Utilizar de forma axeitada a calculadora e outros medios tecnolóxicos, para traballar con 
números naturais, enteiros, decimais, fraccionarios e as súas operacións, a xeometría, as 
relacións funcionais e a estatística. (C. B. 2, 8). 

4. Expresar situacións da vida cotiá de Galicia e do Estado mediante a linguaxe alxébrica, 
valorando a simplicidade e utilidade desta. (C. B. 2, 3, 6, 7) 

5. Resolver numerosas situacións xeométricas relacionadas coa propia xeometría, outras 
ciencias, a vida cotiá ou a arte no contexto galego aplicando o teorema de Tales, o de 
Pitágoras e as relacións de proporcionalidade e semellanza. (C.B. 2, 3, 6, 7, 8) 

6. Apreciar a beleza das formas xeométricas da contorna de Galicia e do Estado e do 
coñecemento matemático como expresión da cultura. (C. B. 2, 5) 

7. Interpretar o comportamento de fenómenos da vida cotiá e dos ámbitos social, científico e do 
mundo físico da Comunidade Autónoma de Galicia representado pola súa gráfica (C. B. 2, 3, 
8). 

8. Analizar datos estatísticos valorando a utilidade dos gráficos na presentación de resultados e 
obtención de futuras conclusións sobre informacións de fenómenos e feitos de Galicia e o 
Estado. (C.B. 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

9. Utilizar o vocabulario adecuado para describir e cuantificar de forma oral e escrita feitos e 
fenómenos relacionados cos números, a álxebra, a xeometría, as funcións e a estatística. 
(C.B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 

 
 
BLOQUE 1. Contidos comúns 
 

- Utilización de estratexias e de técnicas na resolución de problemas, como a análise do 
enunciado, o ensaio e erro ou a división do problema en partes, e comprobación da solución 
obtida. 

- Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas utilizando termos axeitados. 
- Utilización correcta dos símbolos e das normas das Matemáticas, valorando a precisión desta 

linguaxe. 
- Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou sobre 

elementos ou relacións espaciais. 
- Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 

matemáticas e tomar decisións a partir delas. 
- Perseveranza e flexibilidade na busca de solucións aos problemas e na mellora das 

atopadas. 
- Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 

mantendo actitudes favorables de participación e de diálogo. 
- Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico 

ou estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 
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Estes criterios están en relación cos criterios de avaliación da área para a etapa (numeración entre 
paréntese). 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Aplicar destrezas relacionadas cos números naturais, enteiros, decimais e fraccións, a 
álxebra, a xeometría e as funcións para resolver situacións da vida cotiá. (C. B. 2, 3 e 7) 

 Resolver problemas partindo da lectura comprensiva do enunciado aplicando as fases 
relacionadas coa planificación, execución de estratexias e interpretación do resultado. (C. B. 
1, 2, 7 e 8) 

 Utilizar de forma adecuada a calculadora e outros medios tecnolóxicos para traballar con 
números e as súas operacións, xeometría e probabilidade. (C. B. 2 e 4) 

 Expresar situacións da vida cotiá utilizando formas sinxelas da linguaxe matemática, en 
especial a linguaxe alxébrica, valorando a simplicidade e utilidade do mesmo. (C. B. 2, 3, 7 e 
8) 

 Aplicar coñecementos xeométricos que permitan comprender mellor o mundo físico que nos 
rodea, relacionados con lonxitudes, perímetros e áreas, formas xeométricas, ángulos… (C. B. 
2, 3 e 7) 

 Representar e interpretar funcións que describen fenómenos da vida cotiá desenvolvendo 
curiosidade por coñecer a relación que existe entre as magnitudes representadas. (C. B. 2, 3 
e 4) 

 Diferenciar feitos aleatorios de casuais valorando a utilidade da estatística en diferentes 
ámbitos sociais, políticos e económicos, para interpretar, describir e predicir situacións reais. 
(C. B. 2, 3 e 5) 

 Recoñecer a beleza das formas xeométricas do contorno e do coñecemento matemático 
como expresión da cultura. (C. B. 2 e 6) 

 
Estas competencias están en relación coas competencias básicas para a etapa (numeración entre 
paréntese). 
 
BLOQUE 1. Contidos comúns 
 

 Utilización de estratexias e técnicas simples na resolución de problemas, tales como a análise do 
enunciado, o ensaio e erro ou a resolución dun problema máis simple, e a comprobación da 
solución obtida. 

 Expresión verbal do procedemento que se seguiu na resolución de problemas. 

 Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión desta 
linguaxe. 

 Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades e medidas ou sobre 
elementos ou relacións espaciais. 

 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

 Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas. 

 Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 
mantendo Actitudes favorables de participación e diálogo. 

 Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 

 Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas relacionadas coas 
matemáticas ao longo da historia. 

 
Deberá terse en conta que este primeiro bloque do curso, titulado Contidos comúns, debe tratarse a 
través dos demais bloques de contidos (Números, Álxebra, Xeometría, Funcións e gráficas, 
Estatística e probabilidade) vinculado a eles e aos contextos que se seleccionen para facilitarlle ao 
alumnado o logro dos obxectivos xerais e a adquisición das competencias básicas. 
 
 
BLOQUE 2. Números. 
 
UNIDADE 1: Números Naturais 
 
Obxectivos 

 Recoñecer e utilizar os números naturais e o sistema de numeración decimal, apreciando a súa 
utilidade na vida cotiá. 
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3º ESO 

 
OBXECTIVOS 
1. Analizar fenómenos físicos, sociais ou procedentes da vida cotiá mediante o emprego do 
pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e xeitos de argumentación as formas de expresión e 
razoamento matemático. (Obx. 1 e 2) 
2. Incorporar á linguaxe as distintas formas de expresión matemática (numérica, alxébrica, gráfica, 
xeométrica, lóxica, probabilística) utilizando con precisión e rigor as mesmas expresións para 
comunicarse de maneira precisa e rigorosa. (Obx. 1 e 2) 
3. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor, para o que deberán 
empregar técnicas de colleita de datos, procedementos de medida, as distintas clases de números e 
os cálculos apropiados a cada situación.      (Obx. 2 e 3) 
4. Utilizar técnicas sinxelas de colleita de datos para obter información sobre situacións e fenómenos 
diversos presentes nos medios de comunicación, internet ou outras fontes de información, e 
representar esa información de maneira gráfica e numérica para así formarse un xuízo sobre a 
mesma. (Obx. 3, 4 e 10) 
5. Empregar estratexias persoais para a resolución de problemas, expoñer interrogantes para 
formular e comprobar conxecturas, realizar inferencias e deducións, e organizar e relacionar 
informacións diversas relativas á vida cotiá. (Obx. 8 e 9) 
6. Utilizar con confianza e fluidez estratexias de resolución de problemas de acordo cos métodos 
propios da actividade matemática ao tempo que gozan da compoñente creativa, manipulativa, 
estética e utilitaria das matemáticas.         (Obx. 5 e 9) 
7. Procurar relacións entre conxuntos de datos, mentres empregan modelos matemáticos (alxébricos, 
funcionais, estatísticos…) presentes nas noticias, opinións, publicidade, etc, e analizan criticamente 
as funcións que desempeñan e as súas achegas para unha mellor comprensión das mensaxes. (Obx. 
1, 2 e 4) 
8. Recoñecer figuras planas, corpos xeométricos no espazo, así como as relacións que se presentan 
na realidade grazas á análise das súas propiedades, do cálculo das áreas e volumes e amosando 
sensibilidade cara á beleza que xeran.        (Obx. 8 e 10) 
9. Actuar perante situacións da vida cotiá realizando observacións sistemáticas de aspectos 
cuantitativos, xeométricos e lóxicos, cuxo análise permita aplicar os modos propios da actividade 
matemática. (Obx. 7 e 8) 
10. Empregar diferentes medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, etc.) para a resolución de 
problemas na vida real. (Obx. 6 e 7) 
11. Valorar as matemáticas como unha ciencia aberta e dinámica que seguiu unha evolución histórica 
e forma parte da nosa cultura, utilizando os seus contidos e formas de actividade na procura de 
solucións a problemas actuais relacionados co medio, a saúde, a economía… (Obx. 11)  
 
Os obxectivos que figuran entre paréntese están en relación cos obxectivos xerais da área para a 
etapa. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1.Identificar, relacionar e representar graficamente os números racionais e utilizalos en actividades 
relacionadas co contorno cotián. (C. AV. 1 e 8) 
2.Utilizar convenientemente as aproximacións decimais dos números reais para realizar os cálculos 
básicos, sabendo estimar os erros absoluto e relativo en cada caso. (C. AV. 1) 
3.Utilizar a álxebra simbólica para representar e explicar relacións matemáticas e utilizar os seus 
métodos para resolver problemas de xeometría, da vida cotiá ou relacionados con outras ciencias. (C. 
AV. 2 e 8) 
4.Aplicar as sucesións en diversas disciplinas: economía (interese composto e análise técnico), física 
(distancia interplanetaria), bioloxía (distribución de froitos segundo a lei de Fibonacci). (C. AV. 2 e 8) 
5.Aplicar as técnicas de manipulación de expresións literais para resolver problemas por métodos 
numéricos e gráficos que poidan ser traducidos previamente a ecuacións e sistemas. (C. AV. 3) 
6.Aplicar o teorema de Tales para calcular lados descoñecidos de triángulos semellantes, e o 
teorema de Pitágoras á resolución de problemas en diferentes contextos. (C. AV. 4) 
7.Recoñecer a transformación ou o produto de transformacións que nos leva dunha figura a outra e 
indicar as propiedades do movemento. (C. AV. 4) 
8.Aplicar as propiedades das transformacións para identificar figuras simétricas e resolver problemas 
de distancias. (C. AV. 1 e 6) 
9.Distinguir unha relación funcional de outra que non o sexa, expresada mediante unha táboa, gráfica 
ou fórmula, e que permita a análise dun fenómeno físico ou social ou da vida cotiá. (C. AV. 1, 3 e 8). 
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10. Estudar e recoñecer as características básicas das gráficas de funcións (puntos de corte, 
crecemento e decrecemento, etc.) que permitan avaliar o seu comportamento. (C. AV. 1 e 8) 
11. Elaborar táboas de frecuencias absolutas, relativas e acumuladas dunha distribución estatística, 
interpretando os resultados obtidos. (C. AV. 9 e 10) 
12.Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineais ou de sectores; histogramas, etc.) os 
datos correspondentes a unha distribución estatística sinxela interpretando e analizando criticamente 
o seu contido. (C. AV. 9 e 10) 
13. Calcular os parámetros de centralización (media, mediana e moda) e de dispersión (rango, 
desviación respecto á media, varianza e desviación típica) dunha distribución estatística e valorar a 
súa eficacia á hora de describir unha distribución en función do contexto e da natureza dos datos. (C. 
AV. 3, 9  e 10) 
14. Identificar os sucesos elementais dun experimento aleatorio sinxelo e outros sucesos asociados a 
ese experimento. (C. AV. 9 e 10) 
15. Asignar probabilidades a un suceso baseándose na regra de Laplace e nas propiedades do 
cálculo de probabilidades. (C. AV. 9 e 10) 
16.Empregar estratexias de resolución de problemas tales como a reorganización de información de 
partida, a busca de contraexemplos, a experimentación con casos particulares, a resolución dun 
problema análogo, pero máis doado, ou a xeralización. (C. AV. 4, 5, 8 e 10) 
 
Estes criterios están en relación cos criterios de avaliación da área para a etapa (numeración entre 
paréntese). 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
1.Interpretar e describir a realidade aplicando destrezas relacionadas cos números reais, a álxebra, a 
xeometría e as funcións que permitan razoar matematicamente e obter conclusións para comprender 
mellor o mundo que nos rodea. (C. B. 2, 4 e 6) 
2.Aplicar as técnicas heurísticas axeitadas para modelizar unha situación real, expoñer e resolver o 
problema en casos máis sinxelos e xeneralizar o resultado. (C. B. 2, 3 e 7) 
3.Utilizar de forma axeitada a calculadora e a folla de cálculo Excel para traballar con potencias, 
raíces e operacións con números expresados en notación científica, así como Derive para a álxebra e 
Cabri para a xeometría. (C. B. 2 e 8) 
4.Resolver problemas realizando unha lectura comprensiva do enunciado antes de abordalo, 
aprender a prescindir da información superflua e saber estimar a coherencia e precisión dos 
resultados obtidos. (C. B. 1, 2, 6 e 7) 
5.Valorar a precisión, simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para describir situacións e 
fenómenos procedentes de calquera ámbito científico e da vida cotiá, así como para mellorar a 
capacidade de razoamento lóxico matemático, formalizar o pensamento abstracto e valorar a 
importancia dunha maneira de proceder ordenada. (C. B. 1, 2, 6 e 7) 
6.Recoñecer e describir distintos lugares xeométricos polas propiedades que verifican e apreciar a 
achega da xeometría a outros ámbitos do coñecemento humano como a arte ou a arquitectura, os 
deseños cotiáns. (C. B. 2, 3, 5 e 6) 
7.Trasladar o coñecemento da esfera e os seus elementos á Terra e ás súas coordenadas 
xeográficas. (C. B. 2 e 3) 
8.Aplicar os coñecementos sobre funcións para investigar e resolver problemas que xurdan da vida 
real ou doutras ciencias analizando os elementos principais no estudo das funcións constantes, 
lineais e afíns, a súa representación e aplicacións. (C. B. 1, 2, 6 e 8) 
9.Actuar de maneira ordenada ao afrontar un problema estatístico para manexar e valorar a utilidade 
dos gráficos na presentación de resultados e a obtención de futuras conclusións. (C. B. 2, 7 e 8) 
10.Interpretar con cautela todas as informacións de carácter estatístico aplicando os parámetros de 
centralización e dispersión. (C. B. 2, 5 e 8) 
 
Estas competencias básicas están en relación coas competencias básicas para a etapa (numeración 
entre paréntese). 
 
 
BLOQUE 1. Contidos comúns 
 

 Utilización de estratexias e técnicas simples na resolución de problemas, tales como a análise do 
enunciado, o ensaio e erro ou a resolución dun problema máis simple, e a comprobación da 
solución obtida. 

 Expresión verbal do procedemento que se seguiu na resolución de problemas. 

 Utilización correcta dos símbolos e das normas das matemáticas, valorando a precisión desta 
linguaxe. 
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4º ESO 

 
OBXECTIVOS 
 Utilizar as distintas formas de expresión matemática: numérica, alxébrica, gráfica, xeométrica, lóxica 

e probabilística en explicacións sobre feitos da vida cotiá, en linguaxe escrita e oral, no contexto 

da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Planificar e resolver problemas matemáticos, utilizando estratexias como a formulación de hipóteses 

a partir da lectura do enunciado, a aplicación do proceso hipotético-dedutivo, a organización 

sistemática de informacións relacionadas coa vida cotiá, a busca de problemas afíns ou a 

comprobación do axuste da resposta. 

 Razoar matematicamente feitos utilizando os números reais, a álxebra, a xeometría, as funcións, 

a estatística e a probabilidade. 

 Obter información sobre fenómenos físicos, sociais ou provenientes da vida cotiá de Galicia 

presentes nos medios de comunicación, a internet ou outras fontes de información representando 

esa información de forma gráfica e numérica e formándose un xuízo sobre esta. 

 Empregar de forma axeitada diferentes medios tecnolóxicos (calculadora gráfica, programas de 

ordenador...) para realizar cálculos e problemas de diferente tipo (alxébricos, xeométricos e 

trigonométricos) sobre relacións funcionais e estatística. 

 Explicar, en situacións concretas, os significados do arredondamento, das aproximacións a unha 

orde dada de unidades decimais e o valor absoluto e o valor relativo dunha aproximación. 

 Resolver situacións do contexto inmediato, da vida cotiá da Comunidade Autónoma de Galicia e 

doutras ciencias traducindo de forma correcta a linguaxe real á linguaxe alxébrica e viceversa. 

 Representar funcións dadas pola súa expresión analítica mediante transformacións simples a 

partir dunha gráfica coñecida que permitan describir situacións e relacións e interpretar 

informacións sobre fenómenos físicos, sociais e naturais de Galicia. 

 Resolver problemas xeométricos de natureza matemática ou formulados nun contexto real a partir 

das relacións xeométricas e razóns da trigonometría elemental. 

 Expresar, en linguaxe matemática, de forma oral e escrita informacións e mensaxes. 

 Interpretar mensaxes e informacións sobre fenómenos físicos, sociais e naturais da Comunidade 

Autónoma de Galicia utilizando técnicas de recolleita de datos, procedementos de medida, as 

distintas clases de números, a álxebra e mediante a realización dos cálculos apropiados a cada 

situación. 

 Recoñecer a evolución histórico-cultural das Matemáticas e a súa contribución actual á resolución 

de problemas vinculados co contexto físico, sanitario, social, cultural e económico de Galicia e do 

Estado. 

 Gozar do compoñente creativo, de manipulación, estético e utilitario das Matemáticas 

investigando sobre o seu papel histórico na sociedade actual de Galicia e do estado. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 Utilizar estratexias heurísticas na resolución de problemas matemáticos, como a formulación e 

comprobación de hipóteses, a xeneralización ou a aplicación de medios tecnolóxicos (calculadora 

gráfica, programas informáticos: Derive, Cabri e Excel), desenvolvendo actitudes positivas como 

a confianza nas propias capacidades e unha disposición favorable ante a aprendizaxe 

matemática. (C. A. 1, 2, 3) 

 Formular e resolver problemas presentes no contexto da Comunidade Autónoma de Galicia que 

requiran a utilización da suma, a resta, a multiplicación, a división, a potenciación e a radicación 

con números naturais, enteiros, racionais, reais e decimais, aplicando correctamente as regras de 

prioridade, os signos e as parénteses. (C.A. 1, 2, 4, 9, 10) 

 Recoñecer a utilidade da linguaxe alxébrica pola súa capacidade para xeneralizar certas 

propiedades, operacións numéricas e resolver problemas relacionados co contexto cotián de 

Galicia, as Matemáticas e outras ciencias. (C. A. 5, 9, 10) 

 Aplicar os teoremas do resto e do factor para resolver ecuacións polinómicas de grao superior a 

dous.  Só na opción B(C. A. 5, 9, 10) 
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 Formular e solucionar problemas cotiáns do contexto galego mediante inecuacións e ecuacións 

polinómicas de primeiro e segundo grao, bicadradas ou de grao superior a. (C. A. 1, 2, 5, 9, 10) 

 Aplicar con corrección o teorema de Pitágoras, o teorema do cateto, o teorema da altura para a 

obtención de medidas indirectas en situacións reais do contexto de Galicia. (C. A. 1, 2, 6, 9, 10) 

 Calcular correctamente as razóns trigonométricas dun ángulo agudo descoñecido a partir 

dalgunha das súas razóns trigonométricas. (C. A. 1, 2, 6, 9, 10). Só na opción B. 

 Resolver triángulos rectángulos coñecidos dous lados e coñecidos un lado e un ángulo agudo. (C. 

A. 1, 2, 6, 9, 10). Só na opción B. 

 Aplicar ferramentas trigonométricas para resolver numerosas situacións xeométricas relacionadas 

coa propia xeometría, a topografía ou para a análise de elementos arquitectónicos pertencentes 

ao patrimonio cultural galego, desenvolvendo unha sensibilidade cara ao seu valor estético na 

contorna. (C. A. 1, 2, 6, 9, 10). Só na opción B. 

 Analizar as propiedades dunha función a través das súas expresións alxébrica e gráfica. (C. A. 1, 

2, 7, 9, 10) 

 Describir e analizar de forma cuantitativa e cualitativa gráficas que representan fenómenos da 

vida cotiá e dos ámbitos social, científico e do mundo físico da Comunidade Autónoma de Galicia. 

(C. A. 1, 2, 7, 9, 10) 

 Calcular os parámetros estatísticos de centralización media, mediana, moda, cuartís e percentís. 

(C. A. 1, 2, 8, 9, 10) 

 Interpretar o significado dos parámetros estatísticos de dispersión percorrido, rango 

intercuartílico, desviación media, varianza e desviación típica. (C. A. 1, 2, 8, 9, 10) 

 Interpretar a información subministrada por diagrama de barras, histograma, polígono de 

frecuencias e diagrama de sectores sobre fenómenos sociais, económicos e naturais de Galicia. 

(C. A. 1, 2, 8, 9, 10) 

 Resolver problemas de probabilidade en experimentos aleatorios simples ou compostos a partir 

da regra de Laplace e probabilidade condicionada. (C. A. 1, 2, 8, 9, 10). 

 
Estes criterios están en relación cos criterios de avaliación da área para a etapa (numeración entre 
paréntese). 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 Interpretar informacións relacionadas coa Comunidade Autónoma de Galicia e o Estado coa 

utilización de procedementos matemáticos relacionados cos números reais, a álxebra, a 
xeometría, a trigonometría e as funcións. (C.B. 2, 3, 5, 7, 8) 

 Resolver problemas aplicando procedementos heurísticos relacionados coa particularización e a 
xeneralización. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

 Utilizar de forma axeitada a calculadora gráfica, a folla de cálculo Excel, o Derive e o Cabri na 
resolución de problemas relacionados cos números reais, a álxebra, a xeometría, as funcións, 
estatística e probabilidade. (C.B. 2, 4, 7, 8) 

 Investigar os conceptos matemáticos que subxacen no interior dun problema indagando sobre o 
tipo de cálculos que se deben realizar estimando, con coherencia e precisión, os resultados 
obtidos. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

 Describir situacións e fenómenos procedentes de calquera ámbito científico e da vida cotiá de 
Galicia e do Estado mediante a linguaxe alxébrica, para mellorar a capacidade de razoamento 
lóxico matemático e formalizar o pensamento abstracto. (C.B. 2, 3, 7, 8) 

 Resolver numerosas situacións xeométricas relacionadas coa propia xeometría, outras ciencias, a 
vida cotiá ou a arte no contexto galego aplicando as ferramentas trigonométricas precisas e os 
razoamentos dedutivos da xeometría analítica. (C.B. 2, 3, 6, 7, 8). Só na opción B. 

 Analizar a información, á vista dunha gráfica dunha función formulando conxecturas sobre o 
comportamento do fenómeno representado e valorando a importancia de realizar abstraccións a 
partir de datos concretos. (C.B. 2, 3, 4, 7, 8) 

 Manexar e interpretar a utilidade dos gráficos estatísticos na presentación de resultados e 
obtención de futuras conclusións sobre informacións de fenómenos e feitos de Galicia e o Estado. 
(C.B. 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 Utilizar o vocabulario adecuado para describir e cuantificar de forma oral e escrita feitos e 
fenómenos relacionados cos números, a álxebra, a xeometría, as funcións, a estatística e a 
probabilidade. (C.B. 1, 2, 3, 4, 7, 8) 
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 Resolver problemas mostrando flexibilidade na busca de solucións e tomando decisións a partir 
delas. (C.B. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) 

 
Estas competencias están en relación coas competencias básicas para a etapa (numeración entre 
paréntese). 
 

4º ESO. MATEMÁTICAS OPCIÓN A 

 
BLOQUE 1. Contidos comúns 
 
 Utilización de estratexias e de técnicas na resolución de problemas, como a análise do 
enunciado, o ensaio e erro ou a división do problema en partes, e comprobación da solución obtida. 
 Descrición verbal de procedementos de resolución de problemas utilizando termos axeitados. 
 Utilización correcta dos símbolos e das normas das Matemáticas, valorando a precisión desta 
linguaxe. 
 Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou sobre 
elementos ou relacións espaciais. 
 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 
 Perseveranza e flexibilidade na busca de solucións aos problemas e na mellora das atopadas. 
 Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, 
mantendo actitudes favorables de participación e de diálogo. 
 Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 

 Busca de información e de lectura de textos sobre acontecementos históricos e persoas 
relacionadas coas Matemáticas ao longo da historia. 
 
Deberá terse en conta que este primeiro bloque do curso, titulado Contidos comúns, debe tratarse a 
través dos demais bloques de contidos (Números, Álxebra, Xeometría, Funcións e gráficas, 
Estatística e probabilidade) vinculado a eles e aos contextos que se seleccionen para facilitarlle ao 
alumnado o logro dos obxectivos xerais e a adquisición das competencias básicas. 
 
BLOQUE 2. Números 
 
UNIDADE 1: Números reais 
 
I. OBXECTIVOS 
 Ampliar o coñecemento sobre os distintos campos numéricos ata chegar aos números racionais, 
co fin de mellorar a súa comprensión da realidade e as súas posibilidades de comunicación. 

 Comprender a utilidade das aproximacións de números e os distintos tipos de erros cometidos con 
esas aproximacións. 
 Valorar a necesidade de representar correctamente os números dos distintos conxuntos 
numéricos, así como os intervalos e as semirrectas, empregando os instrumentos adecuados e 
utilizando as notacións convenientes. 
 
II. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
1. Identificar os números reais dentro do conxunto o dos conxuntos que correspondan. 

2. Converter unha fracción en expresión decimal e viceversa. 

3. Aplicar as distintas aproximacións de números e calcular os distintos tipos de erros cometidos. 

4. Representar graficamente os números reais. 
5. Ordenar os números reais a partir da súa comparación.  
6. Representar graficamente os intervalos e as semirrectas. Asocialos coas desigualdades 
correspondentes. 
 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 Representar correctamente os números dos distintos conxuntos numéricos, así como os 
intervalos e as semirrectas, empregando a linguaxe matemática como instrumento de representación 
e interpretación da realidade (C1 e C2). 


