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BACHARELATO 

CONSIDERACIÓNS XERAIS 

METODOLOXÍA 

1.- Transición da ESO ó Bacharelato. 

As matemáticas constitúen un amplo campo de coñecementos, que se  caracterizan pola súa 
natureza lóxico-deductiva e pola súa forte cohesión interna. Na programación que presentamos tense 
en conta a natureza dos coñecementos matemáticos, así como a adquisición dos mesmos, que 
conduce a un "saber facer matemáticas". este é un proceso lento, laborioso, cun comezo que debe 
ser unha prolongada actividade sobre elementos concretos con obxecto de crear intuicións que son 
un paso previo ó proceso de formulación.  
Nas Matemáticas da ESO, presentáronse os contidos a través de procesos intuitivos. Nas 
Matemáticas de 1º de Bacharelato pártese das bases asentadas na ESO, e apoiase nelas para 
desenvolver a capacidade de análise e comprensión da realidade.  
Por outra parte, introdúcense novas ferramentas matemáticas necesarias para a aprendizaxe 
científica no Bacharelato e nos estudios posteriores técnicos e científicos. 

2.- As Matemáticas no Bacharelato. 

Desde o punto de vista pedagóxico e metodolóxico asumimos o triplo papel das Matemáticas no 
Bacharelato: 
2.1.- Papel instrumental. 
Atendendo a este papel,  a nosa programación proporciona técnicas e estratexias básicas, necesarias 
para o Estudo doutras áreas de coñecemento e para a actividade profesional. 
2.2.- Papel formativo. 
O desenvolvemento dos contidos está presentado de modo que a través deles, o alumno e a alumna 
poidan mellorar as súas estruturas mentais e adquirir aptitudes con utilidade e alcance que 
transcendan o ámbito das propias matemáticas. Neste sentido, a resolución de problemas require 
poñer en xogo unhas estratexias de pensamento, que son extrapolables a outras áreas de 
coñecemento da propia realidade. 
Dada a importancia deste contido no papel formativo das matemáticas, na nosa programación deuse 
especial relevancia ás estratexias de resolución de problemas. 
O papel formativo das Matemáticas complétase incitando ó alumno e alumna á procura da harmonía, 
á adquisición dunha visión ampla e científica da realidade, ó desenvolvemento da creatividade e 
doutras capacidades persoais e sociais. 
2.3.- Fundamentación teórica. 
Nas Matemáticas de Bacharelato dáse unha fundamentación teórica ó corpo de coñecementos, 
mediante definicións, demostracións e encadeamentos conceptuais e lóxicos que confiren validez 
científica ás intuicións e ás técnicas e estratexias aplicadas ó longo da etapa de Educación 
Secundaria Obrigatoria. 
Na modalidade de Humanidades e CC.SS. refórzase o carácter práctico e instrumental desta área. 
Non se considera procedente presentar grandes abstraccións matemáticas nin demostracións 
rigorosamente técnicas. Nos dous cursos de bacharelato, o desenvolvemento dos contidos propician 
a soltura no cálculo e destrezas na interpretación de funcións e informacións estatísticas (táboas, 
gráficas, fórmulas, ...). Así mesmo, proporciónanse técnicas matemáticas aplicables directamente a 
distintas áreas de coñecemento, especialmente ás Ciencias Sociais. 
 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
A falta de comprensión dun contido matemático pode ser debido, entre outras causas, a que os 

Conceptos ou Procedementos sexan demasiado difíciles para o nivel de desenvolvemento 

matemático do alumno ou pode ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, e non da tempo 

para unha mínima comprensión.  

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o 

proceso educativo e levar ó profesor a: 

• Detectar os coñecementos previos dos alumnos ó empezar o tema. Ós alumnos nos que se 

detecte algunha lagoa nos seus coñecementos, débeselles propor algún tipo de ensinanza 
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compensatoria, na que debe desempeñar un papel importante o traballo en situacións sinxelas e 

concretas. 

• Procurar que os contidos matemáticos que se ensinen conecten cos coñecementos previos. Isto 

é máis importante no Bacharelato de Ciencias da Natureza da Saúde e Tecnolóxico que na 

modalidade de Humanidades, porque na primeira modalidade, os novos coñecementos 

sepáranse máis dos coñecementos previos que xa ten o alumno.  

• Procurar que a velocidade de avance a marque o profesor tendo en conta o ritmo de aprendizaxe 

dos alumnos. 

• Intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa suficiente para unha mínima 

aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con el. 

Outra vía para atender a diversidade dos alumnos é marcar diferentes tarefas na realización dos 

problemas que teñan varios niveles de dificultade, como as investigacións, os talleres, etc., 

propoñendo que os alumnos máis adiantados se ocupen dos aspectos máis difíciles. 

 
AVALIACIÓN 
A avaliación constitúe unha parte fundamental do proceso de instrución e formación dos alumnos, 
permitindo orientar de forma permanente o seu aprendizaxe e contribuíndo desa forma á mellora do 
rendemento. Para conseguir este obxectivo, a avaliación debe ser continua e prestar atención á 
evolución do proceso global de desenvolvemento do alumno, tanto afectivo e social como intelectual. 

 

BACHARELATO  DE CIENCIAS  E TECNOLOXÍA 

MATEMÁTICAS I E II 

 
OBXECTIVOS 
1.- Comprender os conceptos, procedementos e estratexias matemáticas que lles permitan 
desenvolver estudios posteriores máis específicos de ciencias ou técnicas e adquirir unha formación 
científica xeral. 
2.- Aplicar os seus coñecementos matemáticos a situacións diversas, utilizándoos na interpretación 
das ciencias, na actividade tecnolóxica e nas actividades cotiás. 
3.- Analizar e valorar a información de diferentes fontes, utilizando ferramentas matemáticas, para 
formarse unha opinión propia que lles permita expresarse criticamente sobre problemas actuais. 
4.- Utilizar con autonomía e eficacia, as estratexias características da investigación científica e os 
Procedementos propios das matemáticas (presentar problemas, formular e contrastar hipóteses, 
planificar, manipular e experimentar) para realizar investigacións e, en xeral, explorar situacións e 
fenómenos novos. 
5.- Expresarse oral, escrita e graficamente en situacións susceptibles de ser tratadas 
matematicamente, mediante a adquisición do manexo dun vocabulario específico de termos e 
notacións matemáticas. 
6.- Mostrar actitudes asociadas ó traballo científico e á investigación matemática,  como a visión 
crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o intimamente das apreciacións 
intuitivas e a apertura a novas ideas. 
7.- Utilizar o discurso racional para presentar acertadamente os problemas, xustificar procedementos, 
adquirir rigor no pensamento científico, encadear coherentemente os argumentos e detectar 
incorreccións lóxicas. 
8.- Abordar con mentalidade aberta os problemas que a continua evolución científica e tecnolóxica 
presenta á sociedade dominando a linguaxe matemática necesaria. 
9.- Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, intima-
mente relacionado co doutras áreas do saber, mostrando unha Actitudes flexible e aberta ante as 
opinións dos demais. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Utilizar os números racionais e irracionais, seleccionando a notación máis conveniente en cada 
situación, para presentar e intercambiar información, resolver problemas e interpretar e modelar 
situacións extraídas da realidade social e da natureza.(1º-2º). 
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- Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para representar e 
interpretar datos, relacións e ecuacións e en xeral para resolver situacións diversas. (2º). 
- Organizar e codificar correctamente a información utilizando matrices. (2º). 
- Aplicar as técnicas alxébricas adecuadas, na resolución de problemas, sistemas de ecuacións, 
produtos escalares, vectoriais e mixtos, expresando os procedementos utilizados e as solucións en 
linguaxe alxébrica. (2º). 

- Interpretar de forma crítica os resultados obtidos ó resolver problemas aritméticos e alxébricos. (1º-
2º). 

- Transcribir unha situación real problemática a unha esquematización xeométrica. (1º-2º). 
- Aplicar diversas técnicas e estratexias na resolución de problemas de posicións relativas, distancias 
e ángulos. (2º). 
- Utilizar as operacións con vectores para resolver problemas extraídos das ciencias da natureza e da 
xeometría e interpretar as solucións. (1º-2º). 

- Interpretar xeometricamente o significado de expresións analíticas correspondentes a curvas ou 
superficies sinxelas. (1º-2º). 
- Identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos, analizar as súas propiedades 
métricas e construílas a partir delas. (1º). 

- Identificar as familias de funcións polinómicas, exponenciais, logarítmicas, e trigonométricas. (1º-2º). 
- Relacionar as gráficas das funcións elementais coas fórmulas alxébricas correspondentes e valorar 
a importancia da selección dos funcionais, unidades, dominio e escalas. (1º). 

- Representar graficamente distintos tipos de funcións. (1º-2º). 
- Recoñecer as familias de funcións máis frecuentes nos fenómenos que se axusten a elas, 
interpretar situacións presentadas mediante relacións funcionais expresadas en forma de táboas 
numéricas, gráficas ou expresións alxébricas. (1º). 
- Interpretar informacións e elaborar informes sobre situacións reais, susceptibles de ser presentadas 
en forma de gráficas, que esixan ter en conta intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e 
mínimos, tendencias de evolución e continuidade. (2º). 

- Utilizar o concepto e cálculo de límite e derivada para encontrar e interpretar características 
destacadas de funcións expresadas en forma explícita. (2º). 
- Aplicar o cálculo de límites, derivadas e integrais ó Estudo de fenómenos naturais e tecnolóxicos, 
así como na resolución de problemas de optimización e medida. (2º). 
- Aplicar os conceptos de límite e derivada á representación de funcións. (2º). 

- Utilizar técnicas elementais para o cálculo de primitivas. (2º). 

- Ler os  libros ou textos de lectura obrigada a razón de un por cada trimestre. 
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BACHARELATO  DE HUMANIDADES E CC.SS.  

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS. I E II 
 
OBXECTIVOS 
1.- Aplicar os seus coñecementos matemáticos a situacións diversas, utilizándoos, en particular, na 
interpretación de fenómenos e procesos das ciencias sociais e humanas e nas actividades cotiás. 
 
2.- Utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas, de forma que lles permita 
enfrontarse a situacións novas, con autonomía, eficacia e creatividade. 
 
3.- Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre os fenómenos sociais e económicos, utilizando 
tratamentos matemáticos e expresar criticamente opinións, argumentando con precisión e rigor e 
aceptando a discrepancia dos puntos de vista diferentes. 
 
4.- Mostrar Actitudes propias da actividade matemática como a visión crítica, a necesidade de 
verificación, a valoración da precisión, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a 
novas ideas. 
 
5.- Utilizar os coñecementos matemáticos adquiridos para interpretar criticamente as mensaxes, 
datos e informacións que aparecen nos medios de comunicación e outros ámbitos sobre cuestións 
económicas e sociais da actualidade. 
 
6.- Utilizar o discurso racional para enfocar acertadamente os problemas, xustificar Procedementos, 
adquirir certo rigor no pensamento científico, encadear coherentemente os argumentos e detectar 
incorreccións lóxicas. 
 
7.- Expresarse oral, escrita e graficamente en situacións susceptibles de ser tratadas 
matematicamente, mediante a adquisición e o manexo dun vocabulario específico de termos e 
notacións matemáticas. 
 
8.- Establecer relacións entre as Matemáticas e o entorno social, cultural e económico, apreciando o 
seu lugar como parte da nosa cultura. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Transcribir problemas reais a unha linguaxe alxébrica, utilizando técnicas matemáticas apropiadas 
en cada caso para resolvelos.(1º-2º). 
- Utilizar os números racionais e irracionais para presentar e intercambiar información e resolver 
problemas e situacións extraídos da realidade social, da natureza e da vida cotiá. (1º-2º). 
- Aplicar diversas técnicas e estratexias para resolver ecuacións, inecuacións e sistemas de 
ecuacións utilizando varios métodos. (1º-2º). 
- Organizar e codificar correctamente a información utilizando as matrices.(2º). 
- Realizar operacións con matrices e interpretar as matrices obtidas no tratamento de diversas 
situacións.(2º). 
- Seleccionar e aplicar as ferramentas alxébricas adecuadas para resolver problemas de 
programación lineal e realizar unha interpretación correcta dos resultados obtidos.(2º). 

- Recoñecer as familias de funcións máis frecuentes nos fenómenos que se axusten a elas, 
interpretar situacións presentadas mediante relacións funcionais expresadas en forma de táboas 
numéricas, gráficas ou expresións alxébricas. (1º-2º). 
- Representar graficamente distintos tipos de funcións.(1º). 
- Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o Estudo de situacións empíricas relacionadas cos 
fenómenos sociais e analizar funcións que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e que 
propicien a utilización de métodos numéricos para a obtención de valores non coñecidos. (1º-2º). 
- Aplicar con soltura diversos Procedementos e estratexias na resolución numérica e gráfica de 
funcións reais, periódicas, logarítmicas e exponenciais.(1º). 

- Calcular límites das funcións máis características.(1º). 
- Utilizar os límites para calcular as asíntotas dunha función.(1º). 
- Analizar cualitativa e cuantitativamente as propiedades locais dunha función que describa unha 
situación real, extraída de fenómenos habituais nas ciencias sociais. (1º-2º). 
-Realizar a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto determinado.(2º). 
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-Aplicar os coñecementos adquiridos para calcular a taxa de variación media nun determinado 
intervalo e a taxa de variación instantánea nun punto.(2º). 
- Utilizar o cálculo de derivadas como ferramenta para resolver problemas de optimización extraídos 
de situacións reais de carácter económico e sociolóxico.(2º). 

- Aplicar a integración para o cálculo de áreas e a obtención de primitivas.(2º). 

- Analizar o tipo de correlación existente entre dúas variables.(1º). 
- Asignar un coeficiente de correlación a un determinado diagrama de puntos.(1º). 
- Interpretar os parámetros dunha distribución binomial.(1º). 
- Relacionar a media e a varianza cos parámetros da distribución binomial.(1º). 
- Asignar e interpretar probabilidades a sucesos aleatorios simples e compostos (dependentes e 
independentes), utilizando técnicas de conteo directo, diagramas de árbore ou cálculos simples.(2º). 
- Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e outros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos.(1º-2º). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


