
FICHA INFORMATIVA MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 2º BAC. 

CURSO 2022 – 2023. IES DO CAMIÑO. 

CONTIDOS 

1ª AVALIACIÓN 

• Probabilidade. 

• Distribucións binomial e 

normal. 

• Mostraxe estatística. 

2ª AVALIACIÓN 

• Estatística inferencial. 

• Contraste de hipóteses.  

 

3ª AVALIACIÓN 

• Programación lineal. 

• Series temporais. 

• Métodos numéricos. 

ESTÁNDARES APREDIZAXE 

▪ Manexa as operacións con sucesos. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada ou non, 

mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 

técnicas de reconto. 

▪ Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de 

probabilidades de sucesos. 

▪ Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov, distingue os 

seus estados, represéntaos e calcula as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con 

matrices ou outros métodos. 

▪ Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse mediante unha 

distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles 

probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente.  

▪ Calcula probabilidades de sucesos 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. 

▪ Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

▪ Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e 

extrae conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. 

▪ Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de 

comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no 

tratamento e representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 

▪ Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza 

de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais 

correspondentes. 

▪ Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula as hipóteses nula e 

alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e 

a potencia do contraste.  



▪ Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura 

e a programación lineal con dúas variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos 

no contexto do problema formulado. 

▪ Describe e interpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo 

que representan distintos fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por 

unha gráfica, e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como modelos 

matemáticos que permiten realizar predicións.  

▪ Analiza os problemas e determina o método de cálculo da solución apropiado a cada caso, 

empregando números aproximados e acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa 

situación de partida.  

▪ Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 

▪ Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores 

descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 

▪ Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa 

destreza no manexo de datos numéricos. 

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

A cualificación de cada alumno nunha avaliación atenderá aos seguintes criterios: 

▪ En cada avaliación faranse xeralmente un ou dous exames. Os exercicios serán do tipo dos 

feitos na aula.  

Realizarase a media aritmética das probas escritas sempre que cada unha delas supere un 3 de 

cualificación. En caso contrario, o alumno suspenderá a avaliación.  

➢ O resultado da nota trimestral será o truncamento da cualificación decimal obtida en 

cada trimestre.  

Cálculo da nota final: A nota final será o redondeo da media aritmética da cualificación obtida en cada 

trimestre cos seus decimais antes de truncar. Considerarase aprobado se a cualificación final é igual 

ou superior a 5. 

➢ A cualificación acadada  polo alumnado non procederá unicamente das probas escritas 

que se realicen senón que deberá reflectir tamén as súas actitudes e o grao de 

participación nas actividades que desenvolvamos. Así mesmo terase en conta o seu 

esforzo e avance persoal baseándose no punto de partida de cada estudante. 

Espérase de todos os estudantes unha actitude positiva e unha participación activa, 

sendo imprescindible este modo de proceder para acadar unha cualificación de 

sobresaliente. 

Haberá exames de recuperación por avaliación para o alumnado que non obtivo o aprobado. Para o 

cálculo da nota tomarase a puntuación desta proba. No caso da terceira avaliación esta recuperación 

poderá realizarse co exame final. 

▪ Antes de rematar o curso haberá un exame final no que o alumnado que non conseguira 

aprobar todas as avaliacións terá unha nova oportunidade. Se ten suspensas polo menos dúas 

avaliacións terá que recuperar toda a materia, se só suspendeu unha avaliación examinarase 

só dela. A cualificación final será a puntuación da proba se o alumno tivo que recuperar todo e 



a media aritmética das avaliacións aprobadas e a nota da proba, sempre que esta sexa 

superior ou igual a 3. En caso contrario, suspenderá a materia. 

▪ No caso de que un alumno copie nunha proba, esta será cualificada cun 0. Se un alumno non se 

presenta a unha proba escrita e non xustifica debidamente a falta, a proba terá tamén unha 

puntuación de 0.  

▪ Para o alumnado que ao longo do curso perdan a avaliación continua por faltas non 

xustificadas, o departamento establece que: independentemente do momento do curso no que 

se produza a perda da avaliación continua, o alumno someterase a unha única proba escrita, 

que terá lugar no mes de maio. 

NOTA: para calquera dúbida sobre a información consultar co profesorado que imparte clases ou pedir a 

programación da materia.  

 


