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  1- CONCEPTOS CLAVE  ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015) 

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese no PE 

Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos 

Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado. 

    

Programación didáctica Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o proceso 

de ensino-aprendizaxe do alumnado. Debe responder a estas cuestións: 1.- Que, cando e como ensinar / 2.- Que, cando 

e como avaliar / 3.- Como atender á diversidade  

  

Criterios de avaliación 
Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en cada área/materia. 

Desglósanse  en estándares 

  

Estándares de aprendizaxe  Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber e saber facer 

Pretenden graduar o rendemento ou o logro acadado. Deben ser observables, medibles e avaliables. Poden 

concretarse a través dos indicadores de logro   
 

Criterios de cualificación  

  

Indicadores de logro 

Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte dos criterios de 

cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo para identificar esa gradación sería a rúbrica. (O docente 

é o responsable da súa definición e posta en práctica) 

  

Grao de consecución dun estándar 
Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a materia (Art.º 13º, 3d da 

Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o grao esixido de consecución máis imprescindible se considera o estándar) 

  

Estándares  imprescindibles 
 Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición debería estar en torno ao 

100%. (Galicia non os menciona) 

  

Criterios de cualificación e instrumentos 
Serven para ponderar o “o valor” que se dá  a cada estándar e a proporción que cada instrumento utilizado para 

avalialo achega a ese valor. 

  

Procedementos e instrumentos 

Foron fixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as Rúbricas ou escalas e os 

Portfolios . "Os procedementos  de avaliación utilizables, como a observación sistemática do traballo do alumnado, 

as probas orais e escritas,  o portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de clase, permitirán a integración 

de todas as competencias nun marco de  avaliación coherente" (Ver art.º 7º, 6, terceiro parágrafo, da Orde OCD 

65/2015 (BOE 29/1/2015) 

  

Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou dunha competencia 

    

Portfolio 
Achega de producións dun alumno/a 

 

  

OUTROS    ASPECTOS  

  

Gradación dos estándares Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa 

  

Perfil de área 
Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a avaliación e o reforzo (Ver 

art.º 5º, 6 Orde ECD 65/2015) 

  

Perfil competencial 
Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave(Ver art.º 5º, 7 Orde ECD 

65/2015) 

  

Avaliación das competencias 
"A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida 

en que supón mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores(Art.º 7º,3 da Orde ECD 65/2015) 

  

Nivel de desempeño das competencias. 
… "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en 

conta á atención á diversidade (Art. 7º, 4 da Orde ECD/65/2015) 

  

Tarefa 

É a acción ou conxunto de accións orientadas á resolución dunha situación ou problema, nun contexto definido, 

combinando todos os saberes dispoñibles para elaborar un produto relevante. As tarefas integran actividades e 

exercicios. 

  

Identificación de contidos e criterios Exemplo: B1.1 : B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque 

  

Identificación de estándares 

Exemplo MAB2.1.2:  

MAB: Abreviatura da área: Matemáticas 

B2. Bloque de contidos do que xorde o estándar 

1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 

2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación. 



 

 

 

2.- Contexto 

2. 1.- Contexto do centro 

* Características do centro: 

 

 

* Características do alumnado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

Praza da Ulloa, Sn, 27200 - Palas de Rei 

Centros adscritos 

CEIP de Palas de Rei 

 

Ensinanzas que oferta o centro 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria (1º, 2º, 3º e 4º)  

1º e 2º Bacharelato LOMCE – Modalidade Ciencias. 

1º e 2º Bacharelato LOMCE – Modalidade Humanidade e Ciencias Sociais. 

FP Básica 

 

 

Lingua materna dominante  

Galego 

 

Alumnado con NEAE no curso actual: 

 

Alumnos con ACS (2), alumnado con TDA(1), alumnado con TDHA e TEA(1), 

alumnado con TDHA(2) 

 

 

 

 

 

 



 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos 2º ESO 

1ª Avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliacións 

Unidades didácticas  

Libro 

Texto 

 

Temporalización 
Probas 

Avaliación 

 
Tema 

  

Bloque CONTIDO Mes 

 

Nº 

sesións 

 

 1ªAvaliac. 

  

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra 

1 

Números 

enteiros e 

racionais 

B2.1. 

Números enteiros: representación, ordenación na recta numérica 

e operacións. Operacións con calculadora ou outros medios 

tecnolóxicos. 

1, 2 
Setembro/

Outubro 

4 

x 

B2.2 

Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. 

Comparación e fraccións. Representación, ordenación e 

operacións. 

7 

B2.3 Números decimais: representación, ordenación e operacións. 3 

B2.4 Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións. 3 

B2.8 Xerarquía das operacións. 6 

2 

Potencias e 

radicais 

B2.5 
Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente 

natural: operacións. 

3 
Outubro/ 

Novembro 

5 

x 

B2.6 
Potencias de base 10. Utilización da notación científica para 

representar números grandes. 
5 

B2.7. 
Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 
5 

B2.8 Xerarquía das operacións. 5 

B2.9 
Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora. 
1 

3 
Proporción- 

nalidade 

B2.10 
Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con calculadora). 

Aumentos e diminucións porcentuais. 

8 
Novembro 

Decembro 

4 

x 

B2.11. 

Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. Factores de conversión. 

Magnitudes directa e inversamente proporcionais. Constante 

de proporcionalidade. 

5 

B2.12. 

Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade 

directa ou inversa, ou variacións porcentuais. Reparticións 

directa e inversamente proporcionais. 

5 

B2.9 
Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora. 
1 



 

  

Avaliacións 

  

UNIDADES DIDÁCTICAS 
LIBRO 

TEXTO 

Temporalización Probas 

Avaliaci

ón 
Tema 

  

Bloque CONTIDO 
     Mes 

Nº 

sesións 

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas         

1ªAvaliac. 1, 2, 

3, 8 

B1.1. 
 Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

 

Setembro/ 

Outubro/ 

Novembro/D

ecembro 

--- 

Incluídos 

nas 

probas do 

bloque 

anterior 

B1.2 

 Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da 

linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

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. 

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. 

B1.5. 

 Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e en contextos matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6. 

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico. 

B1.7. 

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 os resultados e as conclusións obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, 

da información e das ideas matemáticas. 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: 

a resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. Este 

bloque, que debe tratarse dun xeito global,  evolucionará desde a resolución de problemas en primeiro de 

ESO ata as demostracións formais en niveis superiores. A súa incorporación dentro dos outros bloques será 

a principal responsable da adquisición das competencias clave e a inclusión de temas interdisciplinarios.  



 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

Contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso 

Cualific. 

(*) 

Proba 

.esc. 

Trab 

ind 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb 

(2) 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

MAB2.1.1. CMCCT 
Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 

axeitadamente a información cuantitativa. 

90% 10% 85% 10%   5%  x      

B2.4. 

B2.5 

B2.7. 

B2.8. 

MAB2.1.2. CMCCT 
Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

100% 25% 
85% 10% 

  
5% 

 x      

B2.4. 
 

MAB2.2.2. CMCCT 
Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, 

acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na 

resolución de problemas. 

90% 20% 
85% 10% 

  
5% 

x   x    

B2.8. 

B2.9. 
MAB2.1.3. CMCCT 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para 

resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

90% 20% 
85% 10% 

  
5% 

x   x    

B2.8. MAB2.3.1. CMCCT 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 

e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis 

axeitada e respectando a xerarquía das operacións. 

100% 25% 
85% 10% 

  
5% 

   x    

2 

B2.1. 

B2.2. 

B2.5 

MAB2.2.1. CMCCT 
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e 

aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
100% 20% 

85% 10% 
  

5% 
 x  x    

B2.6. MAB2.2.3. CMCCT 
Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e 

representar números moi grandes. 
90% 20% 

85% 10% 
  

5% 
   x    

B2.8. MAB2.3.1. CMCCT 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis 

e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis 

axeitada e respectando a xerarquía das operacións. 

100% 30% 
85% 10% 

  
5% 

   x    

B2.9. 
MAB2.4.1. CMCCT 

Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos 

ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no 

problema. 

80% 10% 
85% 10% 

  
5% 

   x    

B2.9. 
MAB2.4.2. CMCCT 

Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 

decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), 

coherente e precisa. 

90% 20% 
85% 10% 

  
5% 

   x    

3 

B2.10. MAB2.5.1. CMCCT 
Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o 

factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 

resolver problemas en situacións cotiás. 

100% 20% 
85% 10% 

  
5% 

   x    

B2.10. 

B2.11. 

B2.12. 

MAB2.5.2. CMCCT 
Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non 

son directa nin inversamente proporcionais. 
80% 10% 

85% 10% 
  

5% 
   x    

B2.13. MAB2.6.1. CMCCT 
Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables 

ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e opera con elas. 

80% 15% 85% 10% 
  

5% 
 x  x    

B2.13. 

B2.14. 

B2.15. 

MAB2.6.2. CMCCT 
Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos 

numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe 

alxébrica e utilízaas para facer predicións. 

80% 10% 85% 10% 
  

5% 
   x    

B2.16. MAB2.6.3. CMCCT 
Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións 

para transformar expresións alxébricas. 
80% 15% 85% 10% 

  
5% 

   x    



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados:MAB2.1.3MAB2.5.2MAB2.7.2. 

B2.17. MAB2.7.1. CMCCT 
Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns 

números é ou son solución desta. 
90% 10% 85% 10% 

  
5% 

x   x    

B2.18. MAB2.7.2. CMCCT 
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións 

de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas 

incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

100% 20% 
85% 10% 

  
5% 

   x    



 

   

3. Secuenciación e temporalización dos contidos 2º ESO (2ª avaliación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliacións 

Unidades Didácticas Referenc

ia 

Libro 

Texto 

  

Temporalización ProbasA

valia-

cións 

  

Tema 

  

Bloque CONTIDOS 

     Mes 

  

Nº 

sesións 

 

2ªAvaliac. 

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra 

4 

Expresións 

alxébricas 

B2.13. 
 Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representen 

situacións reais, á alxébrica, e viceversa. 

5 Xaneiro 

1 

x 

B2.14. 

 Significados e propiedades dos números en contextos 

diferentes ao do cálculo (números triangulares, cadrados, 

pentagonais, etc.). 

1 

B2.15. 

 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. 

2 

B2.16. 

 Operacións con expresións alxébricas sinxelas. Transformación 

e equivalencias. Identidades. Operacións con polinomios en 

casos sinxelos. 

6 

5 

Ecuación 1º 

e 2º grao 

B2.17. 

 Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e de segundo grao 

cunha incógnita. Resolución por distintos métodos. 

Interpretación das solucións. Ecuacións sen solución. Resolución 

de problemas. 6, 7 Xaneiro/ 

Febreiro 

10 

x 

B2.18. 

 Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Métodos alxébricos de resolución e método gráfico. Resolución 

de problema 

15 

 

Avaliacións 

Unidades Didácticas 
Referenc

ia 

Libro 

Texto 

 

Temporalización ProbasA

valia-

cións 

 

Tema 

  

Bloque CONTIDOS 

     Mes 

  

Nº 

sesións 

 

2ªAvaliac. 

 

B3 BLOQUE 3: Xeometría 

6 

Semellanza. 

Xeometría 

plana 

B3.1.  
Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. Xustificación 

xeométrica e aplicacións. 

9, 10 Marzo 

6 

x 

B3.2. 

Semellanza: figuras semellantes. Criterios de semellanza. Razón 

de semellanza e escala. Razón entre lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos semellantes. 

6 

7 

Corpos 

Xeométri-

cos 

B3.3. 
Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos; 

clasificación. Áreas e volumes. 

11 
Marzo/ 

Abril 

10 

x 

B3.4. 
Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico. 
4 

B3.5. 
Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, 

configuracións e relacións xeométricas. 
2 



 

 

 

 

Avaliacións 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
LIBRO 

TEXTO 

Temporalización 
Probas 

Avalia- 

ción Tema 
Bloque CONTIDO 

Mes 
Nº 

sesións B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

2ªAvaliac. 4,5, 

6 

B1.1. 
 Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso 

seguido na resolución dun problema. 

 

Xaneiro/ 

Febreiro/ 

Marzo/ 

Abril 

--- 

Incluído

s nas 

probas 

do 

bloque 

anterior 

B1.2. 

 Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións obtidas. 

B1.3. 

 Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar 

patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, ... 

B1.4. 
 Afondar en problemas resoltos formulando pequenas 

variacións. 

B1.5. 
 Elaborar informes sobre o proceso, resultados e 

conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

B1.6. 

 Desenvolver procesos de matematización en contextos 

da realidade cotiá a partir da identificación de situacións 

problemáticas da realidade. 

B1.7. 

 Valorar a modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a 

eficacia dos modelos utilizados ou construídos. 

B1.8. 

 Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes 

ao quefacer matemático. 

B1.9. 

 Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de 

situacións descoñecidas. 

B1.10. 

 Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso 

para situacións similares futuras. 

B1.11. 

 Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 

forma autónoma, realizando cálculos, facendo 

representacións gráficas, ... 

B1.12. 

 Utilizar as tecnoloxías da información no proceso de 

aprendizaxe. 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario con 

certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. Este bloque, 

que debe tratarse dun xeito global,  evolucionará desde a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as 

demostracións formais en niveis superiores. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal 

responsable da adquisición das competencias clave e a inclusión  de temas interdisciplinarios.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS

   

         LENDA TRANSVERSAIS            

   

CCL Comunicación  lingüística                                                                                                 CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía      EOE Expresión oral e escrita  

CD Competencia dixital           CA Comunicación audiovisual  

CAA Competencia aprender a aprender          TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC Competencias sociais e cívicas          EMP Emprendemento 

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica  

CCEC Conciencia e expresións culturais          PV Prevención da violencia  

 (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)  

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso 

Cualific. 

(*) 
Proba 

.esc. 

Trab 

ind 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb 

(2) 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

4 

B2.13. MAB2.6.1. 
CMCCT 

 Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables 

ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e opera con elas. 

100% 30% 85% 10%   5%    
x 

   

B2.13. 

B2.14. 

B2.15. 

MAB2.6.2. 
CMCCT 

 Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos 

numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe 

alxébrica e utilízaas para facer predicións. 

100% 
30% 

85% 10% 
  

5% 
   

x 
   

B2.16. MAB2.6.3. 
CMCCT  Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das 

operacións para transformar expresións alxébricas. 

100% 
40% 

85% 10% 
  

5% 
 x  

x 
   

5 

B2.17. MAB2.7.1. 
CMCCT  Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns 

números é ou son solución desta. 
100% 20% 

85% 10% 
  

5% 
   x    

B2.18. MAB2.7.2. 
CMCCT 

 Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións 

de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas 

incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

100% 80% 
85% 10% 

  
5% 

 x  x    

6 

B3.1. MAB3.1.1. CMCCT 

 Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de 

Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a 

comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do 

triángulo rectángulo. 

90% 20% 
85% 10% 

  
5% 

 x  
x 

   

B3.1. MAB3.1.2. CMCCT 
 Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na 

resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos 

xeométricos ou en contextos reais 

100% 30% 
85% 10% 

  
5% 

   
x 

   

B3.2. MAB3.2.1. 
CMCCT  Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón 

de superficies e volumes de figuras semellantes. 
100% 20% 

85% 10% 
  

5% 
   

x 
   

B3.2. MAB3.2.2. 
CMCCT  Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, 

mapas e outros contextos de semellanza. 
100% 30% 

85% 10% 
  

5% 
   

x 
   

7 

B3.3. MAB3.3.1. 
CMCCT  Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando 

a linguaxe xeométrica axeitada. 
100% 20% 85% 10%   5%   

x 
   

B3.3. MAB3.3.2. CMCCT 
Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con 

planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 
50% 20% 

85% 10% 
  

5% 
  x    

B3.3. MAB3.3.3. CMCCT 
Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos 

planos e reciprocamente. 
100% 20% 

85% 10% 
  

5% 
  x    

B3.4. 

B3.5. 
MAB3.4.1. CMCCT 

Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de 

corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica 

axeitadas.. 

100% 40% 
85% 10% 

  
5% 

  x    



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MAB2.6.1, MAB2.7.2,MAB3.1.1, MAB3.2.2 e MAB3.4.



 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos 2º ESO (3ª avaliación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliacións 

Unidade Didácticas   Refere

ncia 

Libro 

Texto 

  

Temporalización 

ProbasA

valiacións 

 Tema 

  

Bloque CONTIDO 

     Mes 

  

Nº 

sesións 

 

3ªAvaliac.  

B4 BLOQUE 4: Funcións 

8 

Funcións 

B4.1. 

Concepto de función: variable dependente e independente; formas 

de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula); 

crecemento e decrecemento; continuidade e descontinuidade; 

cortes cos eixes; máximos e mínimos relativos. Análise e 

comparación de gráficas. 
13 

Abril 

/Maio 

5 

x 

B4.2. 

Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identificación da 

pendente da recta. Representacións da recta a partir da 

ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta. 

6 

B4.4. 
Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a 

construción e interpretación de gráficas. 
1 

 

Avaliacións 

Unidades Didácticas 
Referenc

ia Temporalización 

Avaliació

ns 

  
Tema 

  

Bloque CONTIDO Libro 

Texto 

  

     Mes 

  

Nº 

sesións 

 

3ª aval 

B5 BLOQUE : Estatística 

9 
Estatística 

descritiva 

 

B5.1.  Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

14 Maio 

3 

x 

B5.2.  Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia. 2 

B5.3. 
 Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias; 

diagramas de caixa e bigotes 
2 

B5.4.  Medidas de tendencia central. 3 

B5.5.  Medidas de dispersión. 2 

B5.6. 

 Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o 

tratamento de datos, creación e interpretación de gráficos e 

elaboración de informes. 

2 

10 

Probabi-

lidade 

B5.7.  Fenómenos deterministas e aleatorios. 

14 Xuño 

1 

x 

B5.8. 

Formulación de conxecturas sobre o comportamento de 

fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a 

súa comprobación. 

1 

B5.9. 
Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á 

probabilidade mediante a simulación ou experimentación. 
2 

B5.10. Sucesos elementais equiprobabeis e non equiprobabeis. 1 

B5.11. 
Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas 

de árbore sinxelos. 
3 

B5.12. 
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en 

experimentos sinxelos 
5 



 

 

 

 

  

Avaliacións 

  

UNIDADES DIDÁCTICAS 
LIBRO 

TEXTO 

Temporalización Probas 

Tema 

  

Bloque CONTIDO 
     Mes 

Nº 

sesións 
Avaliaci

ón 

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas         

3ªAvaliac. 
7, 8, 

9, 10 

B1.1. 
 Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

 

Abril/ 

Maio/ 

Xuño 

--- 

Incluído

s nas 

probas 

dos 

bloques 

anterior

es 

B1.2 

 Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da 

linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

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. 

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. 

B1.5. 

 Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e en contextos matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

B1.6. 

 Confianza nas propias capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico. 

B1.7. 

 Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 os resultados e as conclusións obtidos. 

 Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, 

da información e das ideas matemáticas. 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario con 

certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o 

fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a resolución de 

problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes axeitadas 

para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. Este bloque, que debe tratarse dun 

xeito global,  evolucionará desde a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais en 

niveis superiores. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal responsable da adquisición das 

competencias clave e a inclusión  de temas interdisciplinarios. 

 



 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 3ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínim

o               

consec

. 

Peso 

Cualific. 

(*) 
Proba 

.esc. 

Trab 

ind 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb 

(2) 
Obs. CL EOE CA 

TI

C 

EM

P 

E

C 
PV 

8 

B4.1. MAB4.1.1. CMCCT 
Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis 

adecuada en función do contexto. 
90% 5% 85% 10%   5% x   x    

B4.1. MAB4.2.1. CMCCT Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 100% 10% 
85% 

10%   
5% 

   x    

B4.1. MAB4.2.2. CMCCT 
Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis 

características. 
100% 15% 

85% 
10%   

5% 
 x      

B4.2. MAB4.3.1. CMCCT 
Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa 

de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 
100% 15% 

85% 
10%   

5% 
   x    

B4.2. MAB4.3.2. CMCCT Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 100% 25% 
85% 

10%   
5% 

   x    

B4.2. MAB4.3.3. CMCCT 
Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas 

magnitudes, e represéntaa. 
100% 20% 

85% 10%   
5% 

   x    

B4.2. 

B4.4. 
MAB4.3.4. CMCCT 

Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, 

identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para 

explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

50% 10% 
85% 10%   

5% 
   x    

9 

B5.1. 

   B5.2. MAB5.1.1 CMCCT 
o Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, 

relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente. 

90% 25% 
85% 10%   

5% 
   x    

B5.4. 

B5.5 
MAB5.1.2. CMCCT 

Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 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. 

100% 30% 
85% 10%   

5% 
   x    

B5.3. MAB5.1.3. CMCCT 
Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación 

e outros ámbitos da vida cotiá. 
90% 25% 

85% 10%   
5% 

   x    

B5.2. 

B5.3. 

B5.4. 

B5.5. 

MAB5.2.1. CMCCT 
Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, 

xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. 
90% 15% 

85% 10%   
5% 

   x    

B5.3. 

B5.6. 
MAB5.2.2. CMCCT 

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar 

información resumida e relevante sobre unha variable estatística 

analizada. 

50% 5% 
85% 10%   

5% 
   x    

10 

B5.7. 

B5.8. 
MAB5.3.1. CMCCT Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 90% 10% 

85% 10%   
5% 

   x    

B5.9. MAB5.3.2. CMCCT Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 80% 15% 
85% 10%   

5% 
   x    

B5.8. 

B5.9. 
MAB5.3.3. CMCCT 

Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da 

súa probabilidade ou a aproximación desta mediante a experimentación. 
90% 10% 

85% 10%   
5% 

   x    

B5.10. 

B5.11. 
MAB5.4.1. CMCCT 

Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados 

posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 
90% 20% 

85% 10%   
5% 

   x    

B5.11. MAB5.4.2. CMCCT Distingue entre sucesos elementais equiprobabeis e non equiprobabeis. 90% 20% 
85% 10%   

5% 
   x    



 

 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS            LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                               CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía    EOE Expresión oral e escrita  

CD  Competencia dixital           CA Comunicación audiovisual  

CAA  Competencia aprender a aprender         TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas         EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor        EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais         PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN: 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MAB4.1.1,  MAB4.2.2, MAB4.3.4, MAB5.1.2,  

MAB5.1.3,  MAB5.3.3  e  MAB5.4.1. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Os estándares de aprendizaxe fundamentais ou básicos para superar a materia veñen enumerados a continuación. Nestes estándares  basearanse a proba de final de curso e a proba extraordinaria setembro. 

 

B5.12. MAB5.4.3. CMCCT 
Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante 

a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 
100% 25% 

85% 10%   
5% 

   x    



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES 2º ESO 

▪ Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e úsaos para representar, ordenar 

e interpretar a información. 

▪ Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as 

potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

▪ Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados. 

▪ Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con 

potencias. 

▪ Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica 

fraccións. 

▪ Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, respectando a xerarquía das 

operacións. 

▪ Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica  e emprégaas para resolver problemas en 

situacións cotiás. 

▪ Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente 

proporcionais. 

▪ Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións 

alxébricas. 

▪ Resolve ecuacións (de primeiro e segundo grao) e sistemas e comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se 

un número ou uns números é ou son solucións deles. 

▪ Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas 

de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

▪ Comprende o significado do teorema de Pitágoras e o aplica para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución 

de triángulos e áreas de polígonos regulares. 

▪ Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 

semellantes. 

▪ Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 

▪ Resolve problemas mediante o cálculo de áreas e volumes, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica. 

▪ Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. 

▪ Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función e interpreta e analiza as propiedades dunha. 

▪ Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou táboa de valores, e obtén a pendente da recta. 

▪ Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores.  

▪ Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 

▪ Organiza datos estatísticos, calcula e interpreta as frecuencias correspondentes e represéntaos graficamente. 

▪ Calcula a media aritmética, a mediana , a moda o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado, e emprégaos para 

interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas. 

▪ Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

▪ Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

▪ Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos 

ou diagramas en árbore sinxelos. 

▪ Distingue entre sucesos elementais equiprobabeis e non equiprobabeis. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa 

en forma de fracción e como porcentaxe. 



 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO. 

 Matemáticas Orientadas as Ensinanzas Académicas. (1ª Avaliación) 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Referencia 

 
Temporalización 

Probas 

avaliación 

 

 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos Libro 

texto 
Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B2 BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 

Nos reais. 

Porcentaxes 

B2.1 Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma 

de fracción. Números irracionais. 

1 
Setembro/

Outubro 

1 

x 

B2.2

. 
Representación de números na recta real. Intervalos. 

2 

B2.3

. 

Interpretación e utilización dos números reais, as operacións e 

as propiedades características en diferentes contextos, 

elixindo a notación e a precisión máis axeitadas en cada caso. 

4 

B2.6. Xerarquía de operacións. 2 

B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto. 5 

2 

Potencias 

Radicais 

Logaritmos 

B2.4

. 
Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. 

Relación entre potencias e radicais. 

2 
Outubro/ 

Novembro 

2 

x 

B2.5. Operacións e propiedades das potencias e dos radicais. 2 

B2.6. Xerarquía de operacións. 1 

B2.8

. 
Logaritmos: definición e propiedades.  

9 

3 

Polinomios 

Fraccións 

alxébricas 

B2.9

. 
Manipulación de expresións alxébricas. Utilización de igualdades 

notables. 

3 Novembro 

2 

x 

B2.10 Polinomios. Raíces e Factorización. 2 

B2.12 Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións. 5 

4 

Ecuacións. 

Inecuacións

. 

Sistemas 

B2.11  Ecuacións de grao superior a dous. 

4, 5 Decembro 

3 

x 

B2.13 
Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento 

mediante ecuacións e sistemas. 
2 

B2.14

. 

 Inecuacións de primeiro e segundo grao. Interpretación 

gráfica. Resolución de problemas. 
6 



 

 

 

 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia  Temporalización 
Probas 

avaliación 
 Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  
Mes Sesións  

1ªAvaliac. 

(*) 

B.1 BLOQUE 1:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Libro texto 

1, 2, 

3, 4 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas. 

1, 2, 3, 4, 

5 

Setembr

o/Outubr

o/ 

Novembr

o 

Decembr

o 

--- 

Incluídos 

nas 

probas do 

bloque 

anterior 

B1. 2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 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. 

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. 

B1.5. 

Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.6. 

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.7. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 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. 



 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

 

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) 

Temas transversais 

Proba 

.esc. 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B2.1. MACB2.1.1. CMCCT 
 Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e 

irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

100% 20% 90%     10%  x      

B2.2. 
MACB2.1.2. CMCCT 

Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de 

resolución de problemas. 
80% 20% 90%     10%  x      

B2.5. 

B2.6. 
MACB2.2.1. CMCCT 

Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis 

axeitada. 

100% 25% 90%     10%  x      

B2.3. 
MACB2.2.2. CMCCT 

Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son 

razoables. 
80% 15%% 90%     10%  x  x    

B2.7. MACB2.2.4. CMCCT 
Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o 

emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 
90% 20% 90%     10%    x    

2 

B2.4. 

B2.5. 
MACB2.2.3. CMCCT 

Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as 

propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados. 
80% 20% 90%     10%    x    

B2.8. MACB2.2.5. CMCCT 
Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación 

das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. 
100% 40% 90%     10%    x    

B2.2. MACB2.2.6. CMCCT 
Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a 

recta numérica utilizando diversas escalas. 
80% 20% 90%     10%    x    

B2.3. MACB2.2.7. CMCCT 
Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos 

números. 
100% 20% 90%     10%    x    

3 

B2.10. MACB2.3.1. CMCCT Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 80% 20% 90%     10%    x    

B2.9. 

B2.10. 
MACB2.3.2. CMCCT 

Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou 

outro método máis axeitado. 
100% 30% 90%     10% x   x    

B2.11. 

B2.12. 
MACB2.3.3. CMCCT 

Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas 

sinxelas. 
100% 50% 90%     10%  x  x    

4 

B2.11. 

B2.12. 
MACB2.3.4. CMCCT 

Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao 

superior a dous. 
100% 20% 90%     10%  x  x    

B2.13. 

B2.14 
MACB2.4.1. CMCCT 

Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 

estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e 

interpreta os resultados obtidos. 

100% 80% 90%     10%    x    



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MACB2.1.2, MACB2.2.2, MACB2.2.4, MACB2.2.5, MACB2.2.7,   

MACB2.3.1.  e  MACB2.4.1.   



 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO. Matemáticas 

Orientadas as Ensinanzas Académicas. 2ª avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia  Temporalización 
Probas 

avaliación 

 
Tema / U.D. 

Bloque Contidos  
Mes Sesións  

2ªAva

liac.  

B.3 BLOQUE 3:  Xeometría Libro texto 

5 

Trigo-nome-

tría 

B3.1. Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns. 

7 
Xaneiro/ 

Febreiro 

2 

X 

B3.2. 
Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas 

nos triángulos. 
8 

B3.3. 

Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de 

problemas métricos no mundo físico: medida de lonxitudes, 

áreas e volumes.  

6 

6 

Vectores e 

rectas 

B3.4. 
Iniciación á xeometría analítica no plano: coordenadas. Vectores. 

Ecuacións da recta. Paralelismo; perpendicularidade. 

8 
Febreiro/

Marzo 

10 

X 

B3.5. 
Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre lonxitudes, áreas 

e volumes de corpos semellantes. 
6 

B3.6. 
 Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 
2 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia  Temporalización 
Probas 

avaliación 
 Tema / 

U.D. 

Bloque 
Contidos 

 
Mes Sesións  

2ª Avaliac. 

) 

B.4 BLOQUE 4:  Funcións Libro texto 

7 

Funcións 

B4.1. 

Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. Análise 

de resultados. 9, 10, 11 Marzo

/Abril 

5 

X 

B4.2. 

Funcións elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade 

inversa, exponencial e logarítmica, e definidas en anacos): 

características e parámetros. 

12 



 

 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario con certos 

matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío 

condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a resolución de problemas, 

proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes axeitadas para levar a 

cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia  Temporalización 
Probas 

avaliación 
 Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  
Mes Sesións  

2ªAvaliac. 

(*) 

B.1 BLOQUE 1:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Libro texto 

5, 6 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas. 

7, 8 

Xaneiro/

Febreir

o/Marz

o/ 

Abril 

--- 

Incluídos 

nas probas 

dos bloques 

anteriores 

B1. 2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 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. 

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. 

B1.5. 

Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.6. 

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.7. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 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. 



 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) Proba 

.esc. 

Traballo 

ind 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

5 

B3.1. 

B3.2. 
MACB3.1.1. 

CMCCT 
Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver 

problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 

realizar os cálculos. 

80% 15% 90%    10%  x   

   

B3.2. 

B3.3. 
MACB3.2.1. 

CMCCT 

CD 

Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas 

apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos 

e figuras xeométricas. 

90% 15% 90%    10%  x   

   

B3.2. 

B3.3. 
MACB3.2.2. CMCCT 

Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas 

relacións. 
100% 30% 90%    10%  x   

   

B3.2. 

B3.3. 

B3.5. 

MACB3.2.3. CMCCT 

Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, 

cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e 

esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as 

unidades apropiadas. 

100% 40% 90%    10%    x 

   

6 

B3.4 MACB3.3.1. CMCCT 
Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e 

vectores. 
80% 10% 90%    10%    x 

   

B3.4 MACB3.3.2. CMCCT Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 90% 15% 90%    10% x   x    

B3.4 MACB3.3.3. CMCCT 
Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de 

calculala. 
100% 15% 90%    10%    x 

   

B3.4 MACB3.3.4. 
CMCCT Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos 

coñecidos 
100% 25% 90%    10%    x 

   

B3.4 MACB3.3.5. 
CMCCT 

Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no 

estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade. 

90% 25% 90%    10%    x 

   

B3.6 MACB3.3.6. 
CMCCT Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas 

e observar as súas propiedades e as súas características. 
50% 10% 90%    10%    x 

   

7 

B4.1. 

B4.2. 
MACB4.1.1. CMCCT 

Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas 

mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas 

correspondentes expresións alxébricas.. 

100% 5% 90%    10%    x 

   

B4.2. MAB B4.1.2. CMCCT 

Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas 

magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso. 

100% 5% 90%    10%    x 

   

B4.2. MACB41.3. CMCCT 
Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións 

elementais.. 
90% 5% 90%    10%    x 

   

B4.3. 

B4.4. 
MACB4.1.4. CMCCT 

Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do 

comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.. 
80% 10% 90%    10%    x 

   

B4.4. MACB4.1.5. CMCCT 
Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de 

variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de 

valores ou da propia gráfica 

80% 10% 90%    10%    x 

   

B4.2 

B4.3 

B4.4 

MACB4.1.6 CMCCT 
Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 

exponenciais e logarítmicas 

100% 10% 90%    10%    x 

   

B4.3. 

B4.4. 
MACB4.2.1. CMCCT 

Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas 

situacións reais. 
80% 10% 90%    10%    x 

   



 

 

 

 

  

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

(**) A parte de funcións avaliarase na 3ª avaliación, aínda así, inclúense o peso dos estándares nunha posible proba sobre os contidos correspondentes.   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MACB3.1.1, MACB3.2.1, MACB3.2.3 e  MACB3.2.4.   

B4.3 

B4.4 
MACB4.2.2. CMCCT 

Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades 

axeitadas. 
70% 15% 90%    10%    x 

   

B4.3 

B4.4 
MACB4.3.1. CMCCT 

Describe as características máis 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. 

100% 20% 90%    10%    x 

   

B4.3 

B4.4. 
MACB4.3.2. CMCCT Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 100% 10% 90%    10%    x 

   



 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos 4º ESO. Matemáticas 

Orientadas as Ensinanzas Académicas. 3ª avaliación. 

 

 

 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia  Temporalización 
Probas 

avaliación 
 Tema / 

U.D. 

Bloque   
Mes Sesións  

3ª Avaliac. 

(*) 

B.4 BLOQUE 4:  Funcións Libro texto 

7 

Funcións 

B4.2. 

Funcións elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade 

inversa, exponencial e logarítmica, e definidas en anacos): 

características e parámetros. 
9, 10, 11 Abril/

Maio 

6 

X 

B4.3. 
Taxa de variación media como medida da variación dunha función 

nun intervalo.  
2 

B4.4. 
 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para 

a construción e a interpretación de gráficas. 
1 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia  
Temporalización 

Probas 

avaliación 

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
 

Mes Sesións  

3ªAvaliac.  

B.5 Bloque 5: Estatística e probabilidade Libro texto 

8 

Combina

toria 

B5.1. 
Introdución á combinatoria: combinacións, variacións e 

permutacións. 
13 Abril 4 

x 

9 

Proba-

bilidade 

B5.2. 
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

14 
Maio/ 

Xuño 

2 

x 

B5.3. 
Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e 

independentes. 
2 

B5.4. 

Experiencias aleatorias compostas. Utilización de táboas de 

continxencia e diagramas de árbore para a asignación de 

probabilidades. 

2 

B5.5. Probabilidade condicionada. 2 

B5.6. 
Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar 

situacións relacionadas co azar e a estatística. 
1 

10 

Estatís

tica 

bidi- 

mensio-

nal 

B5.7. Identificación das fases e as tarefas dun estudo estatístico. 

12 Xuño 

1 

x 

B5.8. 

Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. Análise crítica de 

táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e en 

fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). Detección de 

falacias. 

1 

B5.9. 
Medidas de centralización e dispersión: interpretación, análise e 

utilización. 
2 

B5.10. 
Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas 

de posición e dispersión. 
1 

B5.11. 
Construción e interpretación de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación. 
2 

B5.12. 
Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos 

estatísticos. 
1 



 

 

 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario con certos 

matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío condutor da 

materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a resolución de problemas, proxectos de 

investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico 

e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia  Temporalización 
Probas 

avaliación 

 Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  
Mes Sesións  

3ªAvaliac. 

(*) 

B.1 BLOQUE 1:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas Libro texto 

7, 8, 

9, 10 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas. 

9, 10, 11, 

12, 13, 14 

Abril/ 

Maio/ 

Xuño 

--- 

Incluídos 

nas probas 

do 

bloque 

anterior 

B1. 2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 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. 

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. 

B1.5. 

Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.6. 

Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.7. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 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. 



 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 3ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

Contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

Clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínim

o               

consec

. 

Peso   

Cualific. 

(*) Proba 

.esc. 

Traballo 

ind 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA 
TI

C 
EMP EC PV 

7 

B4.1. 

B4.2. 
MACB4.1.1. CMCCT 

Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas 

mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas 

correspondentes expresións alxébricas.. 

100% 5% 90%    10%    x 

   

B4.2. 
MAB 

B4.1.2. 
CMCCT 

Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes 

para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, 

exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso. 

100% 5% 90%    10%    x 

   

B4.2. MACB41.3. CMCCT 
Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións 

elementais.. 
90% 5% 90%    10%    x 

   

B4.3. 

B4.4. 

MACB4.1.4

. 
CMCCT 

Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do 

comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.. 
80% 15% 90%    10%    x 

   

B4.4. MACB4.1.5. CMCCT 
Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de 

variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de 

valores ou da propia gráfica 

80% 10% 90%    10%    x 

   

B4.2 

B4.3 

B4.4 

MACB4.1.6 CMCCT 
Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e 

logarítmicas 

100% 15% 90%    10%    x 

   

B4.3. 

B4.4. 

MACB4.2.1

. 
CMCCT 

Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións 

reais. 
80% 15% 90%    10%    x 

   

B4.3 

B4.4 

MACB4.2.

2. 
CMCCT 

Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades 

axeitadas. 
70% 10% 90%    10%    x 

   

B4.3 

B4.4. 

MACB4.3.1

. 
CMCCT 

Describe as características máis 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. 

100% 20% 90%    10%    x 

   

8 B5.1. MACB5.1.1. CMCCT 
Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e 

combinación. 
100% 100% 90%    10%  x  x 

   

9 

B5.2. MACB5.1.2. CMCCT 
Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando 

a terminoloxía axeitada para describir sucesos. 
80% 5% 90%    10%    x 

   

B5.2. MACB5.1.3. CMCCT 
Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e 

problemas da vida cotiá. 
80% 10% 90%    10%    x 

   

B5.2. MACB5.1.4. CMCCT 
Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos 

aleatorios e simulacións. 
50% 10% 90%    10% x   x 

   

B5.2. MACB5.1.6. CCEC Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 80% 10% 90%    10%    
x    

B5.2. 

B5.3. 
MACB5.2.1. CMCCT 

Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas 

combinatorias. 

100

% 
15% 90%    10%    

x    

B5.3. 

B5.4. 

MACB5.2.2

. 
CMCCT 

Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, 

os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 

100

% 
15% 90%    10% x   

x    

B5.5. 
MACB5.2.3

. 
CMCCT Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.  

100

% 
15% 90%    10%    

x    

B5.2. 
MACB5.2.4

. 
CMCCT 

Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas 

regras e calculando as probabilidades adecuadas. 
80% 15% 90%    10%    

x    

B5.2 

B5.3. 

B5.4. 

MACB5.3.1. CCL 
Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar 

situacións relacionadas co azar. 
50% 5% 90%    10%    

x 
  x 



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MACB5.1.1, MACB5.1.4,  MACB5.2.3,  MACB5.2.4,   MACB5.4.1 e 

MACB5.4.5 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Os estándares de aprendizaxe fundamentais ou básicos para superar a materia veñen enumerados a continuación. Nestes estándares  basearanse a proba de final de curso e a proba extraordinaria setembro. 

 

10 

B5.6. MACB5.4.1. CMCCT Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 80% 20% 90%    10%    
x 

   

B5.7. 

B5.8. 

MACB5.4.2

. 
CMCCT 

Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións. 
80% 10% 90%    10%    

x 
   

B5.9. 
MACB5.4.3

. 
CMCCT 

Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos 

utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou 

computador). 

100

% 
25% 90%    10%    

x 
   

B5.7. 
MACB5.4.4

. 
CMCCT 

Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras 

pequenas. 
60% 20% 90%    10%    

x 
   

B5.10. 

B5.11. 

MACB5.4.5

. 
CMCCT 

Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as 

variables.  

100

% 
25% 90%    10%    

x 
   



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES  4º ESO 

▪ Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e 

utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

▪ Opera utilizando a notación máis axeitada, realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados 

obtidos son razoables. 

▪ Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve 

problemas.  

▪ Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros. 

▪ Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve 

problemas.  

▪ Clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta e resolve problemas sobre as propiedades 

dos números. 

▪ Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.  

▪ Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 

▪ Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

▪ Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

▪ Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e resolve, mediante inecuacións, 

ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

▪ Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas. 

▪ Calcula ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas. 

▪ Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 

▪ Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes e aplícaas para resolver problemas, asignando as unidades 

apropiadas. 

▪ Establece correspondencias  entre coordenadas de puntos e vectores. Calcula distancia entre dous puntos e  

módulo dun vector. 

▪ Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 

▪ Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 

▪ Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo de incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade. 

▪ Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e 

asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 

▪ Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación 

lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser 

preciso. 

▪ Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 

▪ Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos 

valores dunha táboa. 

▪ Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a partir 

da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 

▪ Interpreta situacións reais que responden a funcións lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 

definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

▪ Interpreta datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais e representa os datos mediante 

táboas e gráficos. 

▪ Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais 

ou intervalos da variable. 

▪ Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 

▪ Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación. 

▪ Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada para 

describir sucesos. 



 

▪ Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 

▪ Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, diagramas de árbore, táboas de continxencia, 

... 

▪ Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.  

▪ Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis 

axeitados. 

▪ Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 

 

 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas II 

Bacharelato CCNN 

 

 

 

Avaliación 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación 

Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 

Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B2 BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 

Matrices 

 

B2.1. 

 Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con 

datos estruturados en táboas e grafos. Clasificación de matrices. 

Operacións. Setembro 6 

x 

B2.2

. 

 Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades na 

resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

2 

Determinan

te 

aplicacións 

B2.3  Determinantes. Propiedades elementais. 

Outubro 

3 

B2.4

. 
 Rango dunha matriz. 4 

B2.5  Matriz inversa. 3 

3 

Sistemas 

de 

ecuacións 

B2.6. 

 Representación matricial dun sistema: discusión e resolución de 

sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss. Regra de Cramer. 

Aplicación á resolución de problemas 

Outubro 6 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: XEOMETRÍA 

4 

Espazo 

euclídeo 

tridimensio

nal 

 

B4.1. 

Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e 

independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado 

xeométrico. 

Novembro/ 

Decembro 

6 

x 

B4.2

. 

Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos elementos 

característicos. 
6 

B4.3

. 

Posicións relativas (incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre 

rectas e planos). 
6 



 

 

 

 

 

B4.4

. 
Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes). 7 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
 

 Tema / 

U.D. 
Bloque  Contidos 

Mes Sesións 
Probas 

avaliación 

1ª,Avaliac. 

(*) 

B.1 BLOQUE 1:  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1, 2, 3, 4 

Álxebra 

Xeome- 

tría 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

Set/ 

Out./ 

Nov./ 

Dec. 

--- 

Incluídos 

nas probas 

dos bloque 

anteriores 

B1.2. 
Estratexias e procedementos postos en práctica: relación con 

outros problemas coñecidos; modificación de variables e 

suposición do problema resolto. 

B1.3. 

Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das solucións coa 

situación, revisión sistemática do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, xeneralizacións e 

particularizacións interesantes 

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de 

indución; contra exemplos; razoamentos encadeados, etc. 

B1.6. 
Razoamento dedutivo e indutivo 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.8. 

Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de informes científicos 

sobre o proceso seguido na resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado matemático. 

B1.9. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 os resultados e as conclusións que se obteñen. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 

información e as ideas matemáticas. 

B1.10. 
Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 

das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.11. 

 Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 

proceso, os resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos axeitados. 



 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

 

B1.12. 
 Práctica de procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.13. 
 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 



 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital             CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender           TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor          EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais           PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

   

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

            

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínim

o               

consec

. 

Peso   

Cualific. 

(*) Prob 

.esc. 

Traballo 

ind 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA 
TI

C 
EMP EC PV 

1 

2 

3 

B2.1. MA2B2.1.1. CMCCT 
Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante 

táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de 

xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 

100% 10% 100%     x   
x 

   

B2.2. MA2B2.1.2. CMCCT 
Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 

adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 
100% 10% 100%        

x 
   

B2.3. 

B2.4. 
MA2B2.2.1. CMCCT 

Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 

determinantes. 
100% 20% 100%      x  

x 
   

B2.5. MA2B2.2.2. CMCCT 
Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa 

empregando o método máis axeitado. 
100% 20% 100%        x    

B2.6. MA2B2.2.3. CMCCT 
Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e 

interpreta os resultados obtidos 
100% 20% 100%      x      

B2.6. MA2B2.2.4. CMCCT 
Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 

estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos 

en que sexa posible e aplícao para resolver problemas. 

100% 20% 100%        x    

4 

B4.1. MA2B4.1.1. CMCCT 

Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os 

conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa 

as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación 

xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

100% 5% 100%     x   x 

   

B4.2. MA2B4.2.1. CMCCT 
Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra 

correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos, 

e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 

100% 5% 100%        x 

   

B4.2. 

B2.3. 
MA2B4.2.2. CMCCT 

Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra 

correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 
100% 15% 100%        x 

   

B4.3. MA2B4.2.3. CMCCT 
Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos 

matriciais e alxébricos. 
100% 20%  100%        x 

   

B4.2. 

B4.3. 
MA2B4.2.4. CMCCT Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 100% 15% 100%        x    

B4.1. MA2B4.3.1. CMCCT 
Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, 

a expresión analítica e as propiedades. 
100% 15% 100%        x 

   

B4.4. MA2B4.3.2. CMCCT 
Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 

expresión analítica e as propiedades. 
100% 10% 100%        x 

   

B4.4. MA2B4.3.3. CMCCT 
Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, 

vectorial e mixto, aplicándoos á resolución de problemas xeométricos. 
100% 15% 100%     x   x 

   



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MA2B2.1.1,  MA2B2.1.3,  MA2B2.1.4 e. MA2B4.3.3.. 



 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas II 

Bacharelato CCNN. 2ª avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3: ANÁLISE 

5 

Cálculo 

diferencial 

B3.1.  
Límite dunha función nun punto e no infinito. Continuidade dunha 

función. Tipos de descontinuidade. Teorema de Bolzano. 
Xan 5 

x 

B3.2 
 Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. A regra 

de L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites. 
Xan 8 

B3.3  Aplicacións da derivada. Problemas de optimización. 
Feb./ 

Marzo 
16 

6(*) 

Cálculo 

integral 

B3.4

. 

Primitiva dunha función. Integral indefinida. Propiedades. 

Técnicas elementais para o cálculo de primitivas (integrais 

inmediatas e case inmediatas, racionais, por partes e por 

cambios de variable sinxelos). 

Marzo 10 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
 

 
Tema / 

U.D. 

Bloque  Contidos 

Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

2ª,Avaliac. 

(**) 

B.1 BLOQUE 1:  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

5, 6 

Análise 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

Xaneiro/F

ebreiro/

Marzo 

--- 

Incluídos 

na proba 

do bloque 

anterior 

B1.2. 
Estratexias e procedementos postos en práctica: relación con 

outros problemas coñecidos; modificación de variables e 

suposición do problema resolto. 

B1.3. 

Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das solucións coa 

situación, revisión sistemática do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, xeneralizacións e 

particularizacións interesantes 

B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de 

indución; contra exemplos; razoamentos encadeados, etc. 



 

 

 

(*) A parte de cálculo integral explicarase entre a 2ª e 3ª avaliación e avaliarase nesta última. 

 

(**) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

 

 

B1.6. 
Razoamento dedutivo e indutivo 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.8. 

Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de informes científicos 

sobre o proceso seguido na resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado matemático. 

B1.9. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 os resultados e as conclusións que se obteñen. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 

información e as ideas matemáticas. 

B1.10. 
Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 

das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.11. 

 Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 

proceso, os resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos axeitados. 

B1.12. 
 Práctica de procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.13. 
 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital             CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender           TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor          EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais           PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

(*) Avaliado na 3ª avaliación 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MA2B3.1.1 MA2B3.2.2. e MA2B3.3.1 

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  
      

            

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso 

Cualific. 

 

Instrumentos 

 
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Traballo 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

5 

B3.1. MA2B3.1.1. CMCCT 
Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 
100% 25% 100% 80       x   

   

B3.1. MA2B3.1.2. CMCCT 
Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas 

relacionados. 
100% 25% 100%          x 

   

B3.2. MA2B3.2.1. CMCCT Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 100% 25% 100%       x x      

B3.3. MA2B3.2.2. CMCCT 
Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e 

sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 
100% 25% 100%          x 

   

6 B3.4 MA2B3.3.1. CMCCT Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 100% (*) 100%          x    



 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas II 

Bacharelato CCNN. 3ª avaliación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. 
Bloque Contidos 

Mes Sesións 

3ª Avaliac. 
6 

Cálculo 

integral 

B3 BLOQUE 3: ANÁLISE 

B3.4

. 

Primitiva dunha función. Integral indefinida. Propiedades. 

Técnicas elementais para o cálculo de primitivas (integrais 

inmediatas e case inmediatas, racionais, por partes e por 

cambios de variable sinxelos). 
 

Abril 

2 

x 

B3.5. 

Integral definida. Teoremas do valor medio e fundamental do 

cálculo integral. Regra de Barrow. Aplicación ao cálculo de 

áreas de rexións planas. 

6 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

  

Mes 

 

Sesións 

 

3ª Avaliac. 

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

7 

Probabi- 

lidade 

B5.1. 

Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de probabilidades a 

sucesos mediante a regra de Laplace e a partir da súa 

frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

Abril 

1 

x 

B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabilidades. 1 

B5.3. 
Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos. 
2 

B5.4. 
Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais e verosimilitude dun suceso. 
2 

8 

Funcións 

Probabi- 

lidade 

B5.5. 

Variables aleatorias discretas (distribución de probabilidade, 

media, varianza e desviación típica) e continuas (función de 

densidade e función de distribución). 

Maio 

2 

B5.6. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. 

Cálculo de probabilidades. 
2 

B5.7. 
Distribución normal. Tipificación da distribución normal. 

Asignación de probabilidades nunha distribución normal. 
2 

B5.8. 
Cálculo de probabilidades mediante a aproximación da distribución 

binomial pola normal. 
2 



 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalizac

ión  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque  Contidos 

Mes 

Probas 

avaliación 

3ª,Avaliac. 

(*) 

B.1 

BLOQUE 1:  PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

6, 7, 8 

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas. 

Abril/ 

Maio 

Incluídos 

nas 

probas dos 

bloques 

anteriores 

B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica: relación con outros 

problemas coñecidos; modificación de variables e suposición do 

problema resolto. 

B1.3. 

Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das solucións coa 

situación, revisión sistemática do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, xeneralizacións e particularizacións 

interesantes 

B1.4. 
Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoamentos, 

linguaxes, etc. 

B1.5. 
Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de indución; 

contra exemplos; razoamentos encadeados, etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo 

B1.7. 
Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación de 

argumentos. 

B1.8. 

Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de informes científicos sobre o 

proceso seguido na resolución dun problema ou na demostración dun 

resultado matemático. 

B1.9. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 

os resultados e as conclusións que se obteñen. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 

información e as ideas matemáticas. 

B1.10. 

Planificación e realización de proxectos e investigacións matemáticas 

a partir de contextos da realidade ou do mundo das matemáticas, 

de xeito individual e en equipo. 

B1.11. 

 Elaboración e presentación dun informe científico sobre o proceso, os 

resultados e as conclusións do proceso de investigación desenvolvido, 

utilizando as ferramentas e os medios tecnolóxicos axeitados. 

B1.12. 

 Práctica de procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 

equipo. 

B1.13. 
 Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 



 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital             CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender           TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor          EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais           PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos, especialmente nos apartados: MA2B3.4.2, MA2B5.1.1, MA2B5.1.2, MA2B5.1.3. e MA2B5.2.5.. 

 

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  
      

            

 3ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  a9valiables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

6 

B3.4 MA2B3.3.1. CMCCT Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 100% 40% 100%          
x    

B3.5 MA2B3.4.1. CMCCT 
Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por 

dúas curvas. 
100% 30% 100%          

x    

B3.5 MA2B3.4.2. CMCCT 
Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver 

problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 
100% 30% 100%          

x    

7 

8 

B5.1. 

B5.2. 
MA2B5.1.1. CMCCT 

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. 

100% 5% 100% 80         x 

   

B5.3. MA2B5.1.2. CMCCT 
Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición 

do espazo mostral. 
100% 5% 100%          x 

   

B5.4. MA2B5.1.3. CMCCT Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 100% 10% 100%          x    

B5.5. 

B5.6. 
MA2B5.2.2. CMCCT 

Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da 

súa función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante 

calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

100% 20% 100%          
x 

   

B5.7. MA2B5.2.3. CMCCT 
Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora 

a súa importancia no mundo científico. 
100% 15% 100%          

x    

B5.7. MA2B5.2.4. CMCCT 

Calcula probabilidades de sucesos 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. 

100% 20% 100%          
x 

   

B5.8. MA2B5.2.5. CMCCT 

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. 

100% 20% 100%          
x 

   

B5.9. MA2B5.3.1. 
CCL 

CMCCT 

Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co 

azar e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa 

probabilidade e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación e 

noutros ámbitos da vida cotiá. 

100% 5% 100%       x   
x 

   



 

OBSERVACIÓN: 

Os estándares de aprendizaxe fundamentais ou básicos para superar a materia veñen enumerados a continuación. Nestes estándares  basearanse a proba de final de curso e a proba extraordinaria. 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES MATEMÁTICAS II 

▪ Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para 

representar sistemas de ecuacións lineais. 

▪ Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente. 

▪ Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

▪ Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

▪ Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos 

▪ Formula alxebricamente as restricións 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. 

▪ Realiza operacións con vectores, manexando os conceptos de base, dependencia e independencia lineal, 

manexa as operacións con vectores, utilizando a interpretación xeométrica das operacións con vectores 

para resolver problemas. 

▪ Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 

identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 

▪ Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra, identificando os seus 

elementos característicos. 

▪ Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 

▪ Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

▪ Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as 

propiedades. 

▪ Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 

propiedades. 

▪ Determina ángulos, distancias, áreas e volumes usando o produto escalar, vectorial e mixto, aplicándoos á 

resolución de problemas. 

▪ Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 

▪ Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

▪ Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

▪ Formula problemas de optimización, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

▪ Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

▪ Representa e resolve problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

▪ 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. 

▪ Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

▪ Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e 

calcula a súa media e desviación típica. 

▪ Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, da 

táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo 

científico. 



 

▪ Calcula probabilidades de sucesos 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. 

▪ 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. 

 

 

 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas Aplicadas 

ás Ciencias Sociais 2º Bacharelato CCSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
Mes Sesións 

 

1ª Avaliac. 

B2 BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 

Matrices 

Sistemas 

Ecuacións 

lineais 

B2.1 
Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar 

con datos estruturados en táboas. Clasificación de matrices. 

Setembro/ 

Outubro/ 

1 

x 

B2.2. Operacións con matrices. 2 

B2.3 Rango dunha matriz. 3 

B2.4. Matriz inversa. 3 

B2.5. Método de Gauss. 3 

B2.6. Determinantes ata orde 3. 2 

B2.7. 
Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades 

na resolución de problemas en contextos reais. 
3 

B2.8. 

Representación matricial dun sistema de ecuacións lineais: 

discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais (ata tres 

ecuacións con tres incógnitas). Método de Gauss. 

5 

B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais e da economía. 5 

2 

Program

ación 

lineal 

B2.10

. 

Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. Sistemas de 

inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica. 

 

Novembro 

/Decembro 

6 

x 

B2.11. 
Programación lineal bidimensional. Rexión factible. Determinación 

e interpretación das solucións óptimas. 
6 

B2.12 
Aplicación da programación lineal á resolución de problemas 

sociais, económicos e demográficos. 
8 



 

 

 

 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

1ª 

Avaliac. (*) 

B.1 BLOQUE 1:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

1 e 2 

Números. 

Álxebra. 

 

B1.1. 
Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

Set/ 

Out./ 

Nov./ 

Dec. 

--- 

Incluídos 

nas probas 

do bloque 

anterior 

B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros 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. 

B1.4. 

Elaboración e presentación oral e/ou escrita de informes 

científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema, 

utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 

B1.5. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 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. 

B1.6. 
Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 

das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.7.  Práctica de procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

B1.8. 
Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 

procedemento, os resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido. 

B1.9. 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos: MACS2B2.1.2 MACS2B2.2.1. e MACS2B2.2.2. 

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  
      

            

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

Contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B2.1. MACS2B2.1.1. CMCCT 
Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para 

poder resolver problemas con maior eficacia. 
100% 20% 100% 80       x   

   

B2.2. 

B2.7. 
MACS2B2.1.2. CMCCT 

Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante 

táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. 
100% 20% 100%          x 

   

B2.2. 

B2.3. 

B2.4. 

MACS2B2.1.3. CMCCT 

Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas 

operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios 

tecnolóxicos. 

100% 20% 100%        x   

   

B2.5. 

B2.6. 

B2.8. 

B2.9. 

MACS2B2.2.1. CMCCT 

Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida 

real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 

ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao 

para resolver problemas en contextos reais. 

100% 40% 100%          x 

   

2 

 

B2.10. 

B2.11. 

B2.12. 

MACS2B2.2.2. CMCCT 

Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para 

resolver problemas de optimización de funcións lineais que están 

suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do 

problema. 

100% 100% 100%          x 

   



 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas Aplicadas 

ás Ciencias Sociais 2º Bacharelato. 2º avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
Mes Sesións 

 

2ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3: ANÁLISE 

3 

Cálculo 

diferencial 

B3.1.  
Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en funcións 

elementais e definidas a anacos. 
Xaneiro 10 

x 

B3.2.  
Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións polinómicas, 

racionais e irracionais sinxelas, exponenciais e logarítmicas. 

B3.3.  
Problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a 

economía. 
Xaneiro 

Febreiro 
12 

 

B3.4. 

Estudo e representación gráfica de funcións polinómicas, 

racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas sinxelas a 

partir das súas propiedades locais e globais. 

4 

Cálculo 

integral 

B3.5. 
Concepto de primitiva. Integral indefinida. Cálculo de primitivas: 

propiedades básicas. Integrais inmediatas. 

Febreiro

/Marzo 
8  

x 

B3.6.   Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow. Marzo 8 



 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

2ª 

Avaliac. (*) 

B.1 BLOQUE 1:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

3, 4 

Análise 

 

B1.1. 
Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

Xaneiro/F

ebreiro/

Marzo 

--- 

Incluídos 

nas probas 

do bloque 

anterior 

B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros 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. 

B1.4. 

Elaboración e presentación oral e/ou escrita de informes 

científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema, 

utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 

B1.5. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 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. 

B1.6. 
Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 

das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.7.  Práctica de procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

B1.8. 
Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 

procedemento, os resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido. 

B1.9. 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos: MACS2B3.1.1., MACS2B3.2.2. e MACS2B3.3.2. 

 

 

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  
      

            

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

4 

B3.1. MACS2B3.1.1. CMCCT 
Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o 

estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 
100% 15% 100% 80       x   

   

B3.1. MACS2B3.1.2. CMCCT Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 100% 20% 100%          x    

B3.1. MACS2B3.1.3. CMCCT 
Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto 

de límite. 
100% 20% 100%        x   

   

B3.2. 

B3.4. 
MACS2B3.2.1. CMCCT 

Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades 

locais ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais. 
100% 25% 100%          x 

   

B3.3. MACS2B3.2.2. CMCCT 
Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 

interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 
100% 20% 100%          x 

   

5 

B3.5. 

B3.6. 
MACS2B3.3.1. CMCCT Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 100% 40% 100%          x 

   

B3.6. 
MACS2B3.3.2

. 
CMCCT 

Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha 

ou dúas curvas. 
100% 60% 100%          x 

   



 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas Aplicadas 

ás Ciencias Sociais 2º Bacharelato. 3ª avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Temporalización 

Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
Mes Sesións 

 

3ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

6 

Probabi-

lidade 

B4.1. 

Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos mediante 

a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia relativa.  

Abril 

2 

x 

B4.2. 
Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos. 
3 

B4.3. 
Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades 

iniciais e finais, e verosimilitude dun suceso. 
4 

7 

Mostraxe 

B4.4. 
Poboación e mostra. Métodos de selección dunha mostra. Tamaño 

e representatividade dunha mostra. 

Abril/ 

Maio 

2 

x 

B4.5. 

Estatística paramétrica. Parámetros dunha poboación e 

estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Estimación 

puntual. 

2 

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. 

3 

8 

Estimación 

B4.7. 
Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, 

erro e tamaño mostral. 

Maio 

 

2 

B4.8. 
Intervalo de confianza para a media poboacional dunha 

distribución normal con desviación típica coñecida. 
2 

B4.9. 

Intervalo de confianza para a media poboacional dunha 

distribución de modelo descoñecido e para a proporción no caso 

de mostras grandes. 

2 

B4.10

. 

Identificación das fases e das tarefas dun estudo estatístico. 

Elaboración e presentación da información estatística. Análise 

e descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, 

interpretando a información e detectando erros e 

manipulacións. 

1 



 

 

 

 

 

(*) O bloque 1: “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común a todas as unidades do temario 

con certos matices. Debe desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, 

constituíndo o fío condutor da materia; baséase nos  procesos básicos e imprescindibles nas matemáticas: a 

resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as 

actitudes axeitadas para levar a cabo o traballo científico e a  utilización de medios tecnolóxicos. 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

3ª 

Avaliac. (*) 

B.1 BLOQUE 1:  Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

 

B1.1. 
Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 

problemas. 

Abril/

Maio 

--- 

Incluídos 

nas probas 

do bloque 

anterior 

B1.2. 

Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros 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. 

B1.4. 

Elaboración e presentación oral e/ou escrita de informes 

científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema, 

utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 

B1.5. 

Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 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 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. 

B1.6. 
Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo 

das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.7.  Práctica de procesos de matematización e modelización, en 

contextos da realidade. 

B1.8. 
Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 

procedemento, os resultados e as conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido. 

B1.9. 
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo 

científico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS            LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                               CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía    EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital           CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender         TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas         EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor        EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais         PV Prevención da violencia  

 

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  PARA O BLOQUE 1 E A SÚA AVALIACIÓN 

Os estándares  de aprendizaxe para o bloque “Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” avalíanse dentro dos correspondentes a outros contidos: MACS2B4.1.1, MACS2B4.1.2, MACS2B4.1.3, MACS2B4.1.4  e MACS2B4.3.1. 

 

OBSERVACIÓN: 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

          

 3ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) 

      

T
e
m

a
/U

D
 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Compet. 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao min               

consec. 

PesoCualif 

(*) 
Pr. 

esc 

Traba

llo ind 

Cad 

Cl  obs. 

Rúb 

(2) 
Ob. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

6 

B4.1. MACS2B4.1.1. CMCCT 

Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra 

de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 

reconto. 

100% 20% 100%        x    

B4.2. MACS2B4.1.2. CMCCT 
Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do 

espazo mostral. 
100% 30% 100%        x    

B4.3. MACS2B4.1.3 CMCCT Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 100% 40% 100%        x    

B4.3. MACS2B4.1.4. CMCCT 
Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en 

función da probabilidade das distintas opcións. 
80% 10% 100%        x    

7 

8 

B4.4. MACS2B4.2.1. CMCCT Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 80% 5% 100%        x    

B4.5. MACS2B4.2.2. CMCCT 
Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción 

poboacionais, e aplícao a problemas reais. 
100% 20% 100%        x    

B4.6. MACS2B4.2.3. CMCCT 

Calcula probabilidades asociadas á 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. 

100% 20% 100%        x    

B4.7. MACS2B4.2.4. CMCCT 
Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha 

distribución normal con desviación típica coñecida. 
100% 15% 100%        x    

B4.8. MACS2B4.2.5. CMCCT 
Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a 

proporción no caso de mostras grandes. 
100% 15% 100%        x    

B4.9. MACS2B4.2.6. CMCCT 
Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada 

un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais. 
100% 10% 100%        x    

B4.10. MACS2B4.3.1 

CMCCT 

CCL 

Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación 

e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 
80% 10% 100%        x    

B4.10. MACS2B4.3.2. CMCCT Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 80% 

5% 

100%        x    

B4.10. MACS2B4.3.3. 
CMCCT 

CSC 

Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
80% 100%        x    



 

Os estándares de aprendizaxe fundamentais ou básicos para superar a materia veñen enumerados a continuación. Nestes estándares  basearanse a proba de final de curso e a proba extraordinaria. 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES MATEMÁTICAS APLICADAS II 

▪ Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con 

maior eficacia. 

▪ Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 

sistemas de ecuacións lineais. 

▪ Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións. 

▪ Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de ecuacións 

lineais formulado, resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos 

reais. 

▪ Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización 

de funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do 

problema. 

▪ Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo 

da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, ... 

▪ Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

▪ Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de 

límite. 

▪ Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais 

ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais. 

▪ Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 

interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

▪ Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou 

dúas curvas. 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, 

as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

▪ Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

▪ Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

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

▪ Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e 

aplícao a problemas reais. 

▪ Calcula probabilidades asociadas á 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. 

▪ Constrúe un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación 

típica coñecida. 

▪ Constrúe un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras 

grandes. 

▪ Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes 

tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais. 

▪ Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar 

as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Métodos Estatísticos e 

Numéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos 
Mes Sesións 

 

1ª Avaliac. 

B3 BLOQUE 3: PROBABILIDADE CONDICIONADA 

1 

Probabi-

lidade 

 

B3.1. 
Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

Setembro/ 

Outubro 

2 

x 

B3.2. Regra do produto. Regra das probabilidades totais. Regra de Bayes. 2 

B3.3. Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes.  4 

B3.4. 
Clasificación, identificación e cálculo das probabilidades dos estados en cadeas de 

Markov 
4 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 

avaliación 
Tema / 

U.D. Bloque Contidos Mes Sesións 

 

1ª Avaliac. 

2 

Mostraxe 

B2 BLOQUE 1: MOSTRAXE 

B1.1  Fundamentos probabilísticos. Distribucións de probabilidade.  

Novembro 

3 

x 

B1.2.  Poboación e mostra. 2 

B1.3  Mostraxe: tipos. 1 

B1.4.  Parámetros poboacionais e estatísticos dunha mostra.  2 

B1.5.  Distribucións dunha mostra. 

Decembro 

3 

B1.6. 

 Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Elaboración e 

presentación da información estatística. Análise e descrición de traballos 

relacionados coa estatística e o azar, interpretando a información e 

detectando erros e manipulacións. 

1 



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

 

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  
      

            

 1ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

Contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B3.1. 

B3.2. 
MENB3.1.1. 

CMCCT  Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de 

Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 
100% 95% 100%          x 

   

B3.3. 

B3.4. 
MENB3.2.1 

CMCCT 

  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. 

50% 5% 100%       x   x 

   

2 

B4.1. MACS2B4.1.4. CMCCT 
 Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións 

de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións. 
100% 25% 100%           

   

B1.1. MENB1.1.1. CMCCT 

 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.  

100% 30% 100% 80       x   

   

B1.2. 

B1.3. 
MENB1.2.1. 

CMCCT 

CSIEE 

 Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de 

selección. 
100% 15% 100%          x 

   

B1.4. 

B1.5. 
MENB1.2.2. CMCCT 

 Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos 

estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos 

determinantes da poboación de partida. 

100% 20% 100%        x   

   

B1.6. MENB1.3.1. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CSC 

CCEC 

 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. 

100% 10% 100%          x 

   



 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas Aplicadas 

ás Ciencias Sociais 2º Bacharelato. 2º avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  Mes 
Sesión

s 

Probas 

avaliación 

2ª 

Avaliac. (*) 

B.2 BLOQUE 2:  ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

3 

Estatística 

inferencial 

B2.1.  Estimación puntual e por intervalos.  

Xaneiro 

 

3 

x 
B2.2. 

 Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. 

Cálculo das rexións de aceptación e rexeitamento, e formulación da regra de 

decisión.  

3 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  
Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

2ª 

Avaliac. (*) 

B.4 BLOQUE 4:  SERIES TEMPORAIS 

4 

Series 

Markov 

B4.1. Series de tempo: compoñentes.  

Febreiro/

Marzo 

3 

x 

B4.2. 
Curva de tendencia. Determinación de curvas de tendencia por diversos métodos 

como o axuste por mínimos cadrados.  
3 

B4.3. Índice estacional. Índices cíclicos. Variación irregular.  3 

B4.4. Series de tempo: compoñentes.  3 



 

 

 

 

LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                                  CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital              CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender            TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas            EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor           EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais            PV Prevención da violencia  

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade  
      

            

 2ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

      

T
e
m

a
/U

D
 Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo               

consec. 

Peso   

Cualific. 

(*) 

                   Instrumentos  

  
Temas transversais 

Prob 

.esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla  e 

obs. 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

3 

B2.1. MENB2.1.1. CMCCT 

 Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e 

os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas 

contextualizados, partindo das distribucións mostrais 

correspondentes. 

100% 40% 100%          x 

   

B2.2. 

B2.3. 
MENB2.1.2. 

CMCCT 

CAA 

 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. 

100% 60% 100%          x 

   

4 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

MENB4.1.1. 
CMCCT 

CCL 

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. 

100% 100% 100% 80       x   

   



 

3. Secuenciación e temporalización dos contidos Matemáticas Aplicadas 

ás Ciencias Sociais 2º Bacharelato. 3ª avaliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Temporalización 

Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque 
Contidos Mes Sesións 

 

3ª Avaliac. 

B5 BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

5 

Programa-

ción 

lineal 

B5.1. 
Desigualdades. Inecuacións lineais. Problema estándar de programación lineal. 

Función obxectivo. Solución factible. 

Abril 

 

1 

x 

B5.2. Problema dual. 1 

B5.3. 
Formulación e resolución de problemas de programación lineal con dúas variables 

por todos gráficos e interpretación das solucións obtidas. 
2 

B5.4. 
Desigualdades. Inecuacións lineais. Problema estándar de programación lineal. 

Función obxectivo. Solución factible. 
1 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS 
Temporalización  

 
Tema / 

U.D. 

Bloque Contidos  Mes Sesións 

Probas 

avaliación 

3ª 

Avaliac. 

B.6 BLOQUE 6:  MÉTODOS NUMÉRICOS 

6 

Métodos 

Numé-

ricos 

B6.1. 
 Díxitos significativos. Truncamento e arrendondamento. Erro acumulado. Erros 

absoluto e relativo.  

Abril/

Maio 

1 

x 

B6.2.  Converxencia.  

B6.3.  Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita.  1 

B6.4.  Métodos de resolución de sistemas lineais. 1 

B6.5.  Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies.  1 

B6.6.  Interpolación polinómica. 2 



 

 

 

LENDA COMPETENCIAS            LENDA TRANSVERSAIS    

CCL  Comunicación  lingüística                                                                                               CL Comprensión lectora 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía    EOE Expresión oral e escrita   

CD  Competencia dixital           CA Comunicación audiovisual   

CAA  Competencia aprender a aprender         TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

CSC  Competencias sociais e cívicas         EMP Emprendemento 

CSIEE  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor        EC Educación cívica  

CCEC  Conciencia e expresións culturais         PV Prevención da violencia  

 

(1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)   

  

(2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos, ...  

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Os estándares de aprendizaxe fundamentais ou básicos para superar a materia veñen enumerados a continuación. Nestes estándares  basearanse a proba 

de final de curso e a proba extraordinaria . 

 

    4.- Relacionar aspectos curriculares para cada unidade       

          

 3ª Aval   Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Temas transversais 

      

T
e
m

a

/U
D

 

Identif. 

contidos 

Identific 

Estándar 

Compet. 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao mín               

consec. 

PesoCualif 

(*) 

Temas transversais 

Pr. 

esc 
Trind 

Tr 

grp 

Cad 

Cl  obs. 

Rúb 

(2) 
Ob. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

5 

B5.1. 

B5.2. 

B5.3. 

MENB5.1.1. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

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. 

100% 100% 100%      x   x    

6 

B6.1. 

B6.2. 

B6.3. 

B6.4. 

MENB6.1.1. 
CMCCT  

CSIEE 

 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.  

100% 25% 100%         x x   

B6.5. MENB6.1.2. CMCCT  Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 100% 25% 100%         x    

B6.6. MENB6.2.1. CMCCT 
 Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores 

descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 
100% 25% 100%         x    

B6.6. MENB6.2.2. CMCCT 
 Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e 

amosa destreza no manexo de datos numéricos. 
100% 25% 100%         x    



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES MÉTODOS ESTATÍSTICOS E 

NUMÉRICOS 

 

▪ Coñece e aplica as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov. 

▪ Acha probabilidades condicionadas, aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de 

Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 

▪ 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.  

▪ 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. 

 

NOTA: debido á amplitude da materia e a que só lle corresponden dúas sesións semanais, a primeira 

metade dos estándares será a que terá maior presenza nas probas escritas. 

 

 



 

 

 

                        5. Metodoloxía: 

 

A competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita 

establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma 

de decisións axeitadas. 

En matemáticas é fundamental poñer énfase na funcionalidade das aprendizaxes. Trátase de aplicar os 

conceptos e procedementos na resolución de cuestións cotiás do ámbito persoal, social e laboral, nas que 

as matemáticas son fundamentais, posto que haberá que traducir situacións habituais a unha linguaxe 

matemática utilizando números, gráficos, táboas, ..., realizar operacións e facilitar a información 

resultante de forma precisa e clara. As matemáticas deben constituír para o alumnado  un instrumento 

de análise crítico da realidade, que lles resultará imprescindible para manexarse en mundos como o do 

consumo, a publicidade, a política, ... 

Un dos obxectivos principais das matemáticas é a adquisición de recursos e habilidades para á resolución 

de problemas. Trátase de que o alumnado adquira capacidade para estruturar coñecementos de forma 

lóxica e teña recursos para incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema 

investigado. Deberá desenvolver o razoamento abstracto para poder abordar un problema 

automatizando o proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están 

involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os 

enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en que se 

vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o 

caso, servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; 

a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a 

competencia aprender a aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas 

e das que aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida en 

que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Para lograr un grao de significatividade e coherencia no desenvolvemento dos contidos é preciso 

relacionar os coñecementos e experiencias previos dos alumnos e as alumnas cos novos. 

Os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva 

mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando 

progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e sociais e a outros 

contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre 

apoiado na adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo 

das propiedades e operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe 

progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar 

os cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a 

capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos 

e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os 

procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 

problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 



 

 

  

         5. 1. Estratexias metodolóxicas: 

              Aspectos   xerais 

- Partir da competencia inicial do alumnado. Partir dos coñecementos matemáticos que o alumnado ten, 

permite construír novos conceptos cunha base sólida, contribuíndo así a unha aprendizaxe significativa e a que 

os alumnos modifiquen e melloren as súas estruturas cognitivas. É por iso que non contemplamos outro plan 

de reforzo que comezar sempre dende o coñecemento que nese intre teña cada alumno, traballando o máis 

individualmente posible cada aprendizaxe. Obviamente, o feito de ser un centro cun cociente alumnado- 

profesorado non moi elevada, facilita este aspecto. 

- Aproveitar os erros en sentido positivo. Algúns erros son indicadores de que non existe unha 

aprendizaxe significativa. Por iso,  deben propoñerse actividades nas que a súa realización precise unha 

aprendizaxe comprensiva. Desta forma, aprovéitanse os erros para descubrir onde está mal establecida unha 

relación, onde está a causa pola que se produce o erro, e así poder emendalo. 

- Ter en conta a diversidade. Respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe 

- Propoñer actividades variadas. A metodoloxía debe contemplar a realización de actividades variadas e 

uso de técnicas diferentes de traballo, de acordo coas tarefas a realizar: explicacións e intervencións do 

profesorado, atención individualizada, traballos en grupo (este curso, dadas as circunstancias, isto non 

podemos facelo nas aulas), resolución de problemas, exercicios de rutinas para afianzar algoritmos, traballo 

práctico con instrumentos de medida e debuxo, utilización de modelos matemáticos, etc. 

- Enfoque orientado á realización de tarefas e resolución de problemas. Os alumnos e alumnas deben 

coñecer e utilizar correctamente estratexias de resolución de problemas, baseadas en , a lo menos, catro 

pasos: comprender o enunciado, trazar un plan ou estratexia, executalo e comprobar a solución. 

- Uso habitual das TIC. Utilizar os recursos TIC como a aula virtual ou Webex, por exemplo, fai que o 

alumnado mellore nas súas competencias dixitais e prepárao para unha posible transición ao ensino non 

presencial, en caso se ser preciso. 

- Papel facilitador do profesor/a. O profesor debe ensinar a pensar, non pode ser só un transmisor de 

coñecementos, e dicir, o profesor ten que ter a capacidade de orientar e guiar ós seus alumnos par así ir 

construíndo o coñecemento. Por iso, é moi importante que coñeza ben ós seus alumnos e a súa realidade social  

para poder adaptar a metodoloxía en cada caso. Tamén se debe de crear un bo ambiente na aula para que os 

alumnos teñan confianza e seguridade no profesor. 

               Estratexias   metodolóxicas 

- Traballo da comprensión lectora. 

- Memorización comprensiva.  

- Indagación e investigación sobre documentos, textos, prensa,… 

- Elaboración de sínteses 

- Análise de documentos, gráficos, mapas, táboas de datos 

- Comentarios de textos, gráficos, mapas 

- Resolución de problemas 



 

- Recursos TIC 

 

          Secuenciación habitual de traballo na aula 

 

 

 

As estratexias metodolóxicas concretaranse no traballo diario na aula, que se desenvolverá, 

aproximadamente, do seguinte xeito: 

Motivación: Presentación actividade con mapas, gráficos, textos, fotos, etc. 

 

Á hora de introducir novos contidos na aula alternarase a un mesmo tempo unha metodoloxía expositiva e 

construtiva, permitindo que sexa o alumno ou alumna o que “descubra” as Matemáticas, propiciando que os 

novos contidos se apoien nos que xa posúe. No desenvolvemento na aula de cada unidade didáctica, 

alternaranse a introdución de contidos coa formulación de actividades  con distintos graos de dificultade, 

prestando especial atención ,a resolución de problemas. A corrección de ditas actividades será efectuada 

ben polo profesor, ben polos alumnos e alumnas, fomentando deste modo a comprensión lectora e unha 

correcta expresión oral por parte dos alumnos e alumnas. 

 

En canto á resolución de problemas, estes estarán presentes en todas as unidades didácticas e deben 

contribuír  a introducir e aplicar os contidos de forma contextualizada, é dicir, os contidos seleccionados 

serán funcionais na medida en que conecten cos intereses e necesidades dos alumnos e alumnas e poidan ser 

utilizados para entender situacións reais e axudar a resolver problemas da vida cotiá. 

Utilizarase o libro de texto, o ordenador en 2º ESO, e a aula virtual en Bacharelato como apoio para o 

desenvolvemento das unidades didácticas.  

Fomentaranse as competencias referidas á lectura e expresión oral e escrita mediante a lectura 

comprensiva, a interpretación e análise de textos relacionados coa historia das Matemáticas,  textos que 

conteñan textos relevantes da cultura galega, igualdade de xénero ou calquera tipo de texto xa sexa 

periodístico ou extraído de Internet.  

Utilizaranse os recursos TIC, xa que o uso adecuado de calculadoras, teléfonos móbiles e software 

específico na aprendizaxe dos contidos matemáticos mellora o desenvolvemento cognitivo en aspectos como 

o sentido numérico, a visualización ou relación entre diferentes contidos, desta forma contribuirase á 

adquisición da competencia dixital. 
 



 

      5.2: Outras decisións metodolóxicas: 

           1.- Agrupamentos. 

          Temos un agrupamento específico en 2º ESO  

2. Espazos.  

Normalmente utilizarase a aula habitual e en determinadas ocasións outros 

espazos. 

3.- Materiais/Recursos didácticos 

 Dependen da unidade didáctica que corresponda utilizaranse os seguintes recursos 

didácticos: 

 

- En 2º ESO traballamos con EDIXGAL. 

- Material de debuxo: regra, compás, escuadra, cartabón, lapis de cores, papel cuadriculado. 

- Periódicos e revistas: Utilizaranse para a realización de actividades de lecturas 

comprensivas de textos ou nas relacionadas coa interpretación de gráficas e táboas 

estatísticas. 

- Fotocopias de diferentes actividades para o desenvolvemento das unidades didácticas. 

- Caderno de clase onde os alumnos e alumnas realizarán os traballos. 

- Libros, tanto de texto como de lectura. 

- Calculadora. Deseñaranse algunhas actividades onde o uso da calculadora sexa obrigatorio, 

incidindo no uso adecuado e correcto das calculadoras. 

- Planos e mapas: utilizaranse na unidade de proporcionalidade e nas do bloque de Xeometría. 

-Programas e aplicacións informáticas como Wiris,  Xeoxebra, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Avaliación: 

6.1. Avaliación inicial 

Terá lugar na primeira avaliación, unha vez que os alumnos empezan a adaptarse ao novo curso.  

Para prever distintas vías de resposta ante o amplo abano de capacidades, estilos de 

aprendizaxe, motivacións e intereses que poidan presentar os alumnos e alumnas, poderemos 

facer unha proba,  contaremos coa recompilación dos informes individualizados do alumnado, e 

teremos en conta toda a información posible en cada caso. Como consecuencia  do resultado de 

dita avaliación adoptaranse as  medidas de un programa de reforzo para aqueles alumnos e 

alumnas que o precisen ou de adaptación curricular para o alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo. Para avaliación inicial de cada unidade didáctica prescindirase de probas 

obxectivas escritas. A información do nivel inicial da clase obterémola a partir da observación 

na aula tras o formulación de actividades e propiciando o intercambio de ideas previas entre o 

alumnado. 

 

 

Acreditación de coñecementos previos (2º Bac) [se procede] 

Que procedemento se seguirá? (Marcar cunha cruz) 

a) Matrícula como pendente   X 

b) Proba 

 

 

 

 

 

6.2.  Avaliación continua 

Procedementos e instrumentos de avaliación  

- Recollida  de datos por análise sistemático do traballo do alumnado (caderno, tarefas, 

proxectos). 

- Realización de probas escritas ao largo das unidades didácticas. 

- Valoración dos traballos e actividades programadas, participación en clase, explicación 

cualitativa do progreso da alumna ou alumno (logros, problemas de aprendizaxe por medio 

de táboas de anotacións). 

o En secundaria, faranse xeralmente dúas ou tres probas escritas por avaliación, dependendo da 

extensión que teña esta e a maioría das veces coincidindo coa finalización de cada tema.  

o En bacharelato haberá unha ou dúas probas por avaliación, pois os bloques de contidos son máis 

amplos e a capacidade do alumnado para preparar materia é superior. 

As probas cualificaranse de acordo coa puntuación indicada no exame, ou ben, no caso de non aclarar unha 

valoración diferente, todas as cuestións do exame terán a mesma puntuación. Na hora de avaliar cada 



 

actividade terase en conta o proceso de resolución cos seus pasos intermedios, a solución do exercicio e a 

corrección matemática coa que se presente. A puntuación correspondente a un exercicio realizado de dúas 

ou máis formas diferentes con resultados distintos será 0 (cero).   

No caso de que un alumno copie nunha proba, esta será cualificada cun cero.  

Se un alumno non se presenta a unha proba escrita e non xustifica debidamente a falta, a proba terá 

tamén unha puntuación de 0. A xustificación da falta debe facerse coa maior celeridade posible e sen que 

deba ser requirida polo profesorado. 

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. 

Cualificacións: 

Secundaria: 

o 2º ESO : 

Para a súa cualificación aplicaremos as seguintes porcentaxes: 

• Probas escritas (media aritmética): 85%.  

• Traballo: 10% 

• Actitude: 5%.  

o 4º ESO: 

• Probas escritas: 90% 

• Actitude e traballo: 10% 

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. 

Bacharelato: 

Calcularemos a media aritmética das probas escritas. O alumno aprobará se a súa puntuación é igual ou 

maior que cinco. Haberá unha excepción a esta norma. Se o alumno ten unha media superior ou igual a cinco 

pero  as súas notas van baixando progresivamente e a última inferior a tres , a súa cualificación será un 

catro. 

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. 

 

 

 



 

Traballo na aula: 

Valorarase a actitude xeral fronte á materia, resolución de tarefas na casa e na aula, participación, 

atención ás explicacións, preguntas e respostas, corrección de exercicios e problemas, saídas ao taboleiro, 

respecto a profesor e compañeiros, ... 

Recuperacións: 

Haberá recuperación de cada avaliación e unha proba final para aquel alumnado que non supere a materia 

despois das recuperacións parciais. 

No caso da terceira avaliación, se non houbera tempo de realizar a recuperación antes do exame final, 

farase en conxunto con esta proba. 

Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción: 

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. 

As notas do alumnado procederán, como norma xeral da valoración de dous apartados que se indican a 

seguir: 

a) Observación do profesorado 

Neste apartado englóbanse unha cantidade moi ampla de actuacións destinadas a valorar o 

traballo persoal e o traballo en grupo, o esforzo e as actitudes cara á materia. 

Como parámetros a valorar neste apartado podemos nomear os seguintes: Faltas de asistencia 

inxustificadas, puntualidade, o esforzo, a actitude ante a materia, o respecto cara as 

compañeiras e ao profesorado, apreciación directa da expresión e argumentación do alumno, a 

participación activa e o traballo nas clases, o respecto ás intervencións dos outros, traer o 

material necesario, a realización dos exercicios que se propoñan tanto para abordar na aula coma 

os que se indiquen para facer na casa, entregar os traballos requiridos dentro de prazo, etc. 

A consecución dos mesmos obxectivos por dúas alumnas ou alumnos que inician o curso en distintas 

situacións non suporán necesariamente a mesma avaliación para ambos. 

b) Exames e probas escritas. 

 Cando se cualifique un exercicio nun traballo, control ou exame teranse en conta os 

seguintes criterios: 

1. Expresión correcta e adecuada: Por cada falta de ortografía restarase 0,1 puntos 

(sobre 10) independentemente da súa repetición ata un límite de 1 punto. 

2. Débese expor a fórmula, teorema, propiedade ou razoamento teórico necesario 

para resolver o problema e explicar os pasos seguidos na súa resolución. 



 

3. Os resultados débense interpretar no contexto do problema. Deben levar as 

unidades e se son decimais estar correctamente axustados. 

4. Non se repetirá o control ou o exame final cando se faltou de maneira inxustificada. 

5. A correcta utilización da linguaxe e dos termos matemáticos. 

6. A presentación ordenada e explicada dos desenvolvementos.  

7. A claridade e corrección dos diagramas, debuxos e outros apoios do razoamento.  

8. A capacidade de extraer conclusións e criticar os resultados.  

•    A reiteración de erros que demostren ignorancias fundamentais, tanto conceptuais 

como destrezas operacionais incidirá de forma importante na cualificación que se 

outorgue. 

 Esixirase unha nota mínima de un 3 en cada exame para acceder a unha cualificación 

positiva na avaliación.  

 A ausencia de explicacións na solución dos exercicios que o requiran repercutirá 

negativamente na súa valoración, podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só 

se aporta a solución sen explicación. 

 Se a porcentaxe de materia que entra en cada proba da mesma avaliación non é 

similar, o profesorado poderá ponderar a media, é dicir, terá máis peso aquel exame 

con maior cantidade de materia. Este peso será decidido polo profesorado e indicado 

previamente ao grupo. 

 Unha vez cualificada cada proba, o alumnado terá a oportunidade de ver o exame no 

que, o profesorado, destacará os erros e incorreccións apreciadas, así coma a 

puntuación acadada en cada pregunta e a puntuación total da proba. 

 Na convocatoria extraordinaria (bacharelato) todo o alumnado deberá examinarse da 

materia completa. 

6.3.   Avaliación final 

Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa, tendo en conta o 

seguinte: 

 Se non acada o tres nalgunha das avaliacións deberá presentarse á proba final, aínda que a media 

aritmética das avaliacións fose maior ou igual a cinco.  

 Se o alumno ten notas nas avaliacións maiores ou iguais a tres pero a súa media é inferior a cinco 

tamén deberá presentarse á proba final.  

 Se o alumno ten unha única avaliación pendente só terá que recuperar esa parte da materia. Se 

ten dous ou máis avaliacións deberá presentarse á proba completa. 

 

A proba final consistirá nun exame escrito, que incluirá exercicios e problemas similares aos das probas 

anteriormente propostas e aos realizados a diario na aula. 

 



 

En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares imprescindibles que aparecen ao final da 

programación de cada curso. A estes estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe de grao 

mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis instrumentais da materia e 

os que inciden na resolución de problemas. 

 

• A nota final da materia na convocatoria ordinaria obtense aplicando a media ponderada das 

avaliacións: 20% a primeira, 30% a segunda e 50% a terceira. (Só en 2º ESO) 

 

Tanto en 4º secundaria coma en 2º de bacharelato teremos os seguintes criterios: 

 

 Realizarase a media aritmética das tres avaliacións, sempre que en cada unha delas supere un 3 

de cualificación e a media sexa superior ou igual  a 5. O redondeo será da seguinte forma: se os 

decimais superan as 50 centésimas redondearemos a nota ao seguinte número natural, en caso 

contrario, a cualificación será o natural inferior  

 

 Se un alumno ten que presentarse a unha parte do exame e supera a proba, a súa cualificación 

acharase calculando a media aritmética coa nova cualificación. 

 

6.4. Procedemento de recuperación e avaliación de pendentes 

O Departamento de Matemáticas ten establecido un plan de recuperación para aqueles alumnos 

e alumnas que teñan a materia pendente do curso anterior. Neste caso, os alumnos e alumnas 

realizarán unha serie de actividades de recuperación ó longo do curso, que deberán entregar; 

ademais realizarán dúas probas con exercicios extraídos desas actividades, unha a finais de 

xaneiro e outra a finais de abril . Os alumnos e alumnas que non fagan a proba de xaneiro ou que 

a suspenda, terán que facer as dúas xuntas en abril. 

Aplicaranse os mesmos criterios de avaliación e cualificación correspondentes ás probas escritas. 

A proba escrita representa o 80% da nota  e o traballo o 20%. A nota será a media ponderada 

de acordo con esas porcentaxes (se a nota é decimal,  redondearase ó natural seguinte se a 1ª 

cifra decimal é igual ou maior que 5, e en caso contrario, a nota será o número natural que 

resulte de suprimir os decimais). A nota mínima para superar a avaliación é 5 e a máxima 10. Os 

alumnos e alumnas que se sorprendan copiando suspenden a avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.-  OUTRAS   AVALIACIÓNS: 

 

 

 

 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 

profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con 

NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado 

con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado 

dentro do grupo?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado     

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?     

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade      

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos 

con NEAE?     

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar?     

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 

expresión oral?     

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe     

9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?     

10.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 

probas/exames,etc?     

11.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas 

/exames, etc.?     

12.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

fallos?     

13.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 

profesorado?     

14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?       

15.- As medidas de apoio, reforzo, etc. Establécense vinculadas aos 

estándares       

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación,..  ?       



 

 

 

 

 

 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?      

2.- Secuenciáronse e temporizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?      

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e 

temporalización?      

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?      

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?      

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas      

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 

materia?      

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?      

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?      

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?      

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?      

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?      

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?      

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o 

alumnado?      

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?      

16.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos 

previos?      

17.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.      

18.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación      

19.- Fixáronse criterios para a avaliación final?      

20.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?      

21- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?      

22.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?      

23.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?      

24.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?      

25.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?      

26.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares 

previstas?      

27.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  

instrumentos?      

28.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Art.º 21º, 5 do 

D.86/15)      

29.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso      

30.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?      

31.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?      



 

Avaliación da programación didáctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas reunións mensuais de Departamento farase un seguimento da programación. 

 Realizarase unha análise da programación despois de cada avaliación. 

 Na memoria final efectuarase unha reflexión sobre o desenvolvemento da programación ao longo do 

curso. 

 Ao comezo do curso seguinte, nunha ou varias reunións de Departamento, trataranse as posibles 

modificacións.  

 

Tratarase de adaptar a programación á realidade observada na aula, cambiar os detalles que nos 

parezan mellorables nela ou ben tentarase modificar os aspectos da práctica docente que se consideren 

oportunos. 



 

 

 

8.-  ATENCIÓN A DIVERSIDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 

 

Organizativas 

 

Curriculares 

 

 Adecuación da estrutura organizativa do centro 

(horarios, agrupamentos, espazos) e da 

organización e xestión da aula ás características 

do alumnado.  

 Adecuación das programacións didácticas ao 

contorno e ao alumnado. 

 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo 

en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 

aprendizaxe por proxectos e outras que 

promovan a inclusión.  

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou 

procedementos de avaliación. 

 Aulas de atención educativa e convivencia. 

 Programas específicos personalizados.  

 Programas de habilidades sociais. 

 

 Agrupamento específico en 2º de ESO. 

 

Reforzo educativo e apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria.  

 

Programas de reforzo nas áreas instrumentais 

básicas. 

 

Para o alumno enviado á aula de convivencia proponse 

traballo similar ao realizado polo resto do alumnado 

na aula e corrixido polo profesor correspondente. 

 

Desenvólvense programa de habilidades sociais coma 

o 

Programa TEI, actividades relacionadas coa loita 

contra o acoso, violencia de xénero, drogas, ...  

 

 Fanse adaptacións metodolóxicas para algún 

alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 

proxectos, estratexias para mellorar o proceso de 

intervención educativa con alumnos e alumnas con 

TDAH ou con Déficit de Atención, traballo con 

alumnado con TEA, etc. 

 

 Para mellorar o proceso de intervención educativa 

con alumnos e alumnas con TDAH, TEA ou con 

Déficit de Atención adáptanse, se é necesario o 

tempo das probas escritas ou a presentación 

destas. 

 

Existen Programas de reforzo nas áreas 

instrumentais básicas. (despois da avaliación 

inicial decidirase se o alumnado exentos de francés 

en 1º e 2º de ESO recibe reforzo de 

matemáticas).  

 

Non existe un programa específico para o 

alumnado repetidor da materia, xa que, en función 

dos resultados da avaliación inicial, procúraselle a 

cada alumna ou alumno o apoio e a axuda 

necesaria para poder recuperar os contidos no 

transcurso do actual ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Medidas de atención á diversidade no presente curso 

 

 

 

 

Organizativas 

 

Curriculares 

Despois da avaliación inicial decidirase que alumnos 

recibirán apoio do profesorado especialista en 

Pedagoxía Terapéutica ou AL no seu caso. Polo 

momento terá esta axuda o alumnado con ACS e 

dificultades de aprendizaxe diagnosticadas. 

Poderase incorporar más adiante, en caso de 

necesidade, outro alumnado con dificultades. 

 

 

 

ACS: 

Hai unha en2º e outra en 3º ESO. 

 

Agrupamentos Específicos: 

Temos un agrupamento en 2º ESO. 

 

Apoio coa PT: 

Un alumno de 3º ESO(TDA e síndrome de West) e 

outro en 1º ESO(TDAH) 

 

Reforzos: 

 O alumnado de 1º e 2º ESO exento de 

Francés recibirá apoio na materia. 

 O profesorado na aula traballará cos 

alumnos con NEAE : 

En 1º ESO: un alumno con TDAH. 

En 1º de bacharelato: Un alumno con TDAH 

e TEA e outro con TDAH. 

O protocolo de coordinación co profesorado que 

comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro 

profesorado de apoio/profesorado agrupamento/ 

etc.) é o seguinte: 

Reunións quincenais nas que se tratará: 

 Coordinación de obxectivos e contidos entre 

o afondamento e o grupo de referencia. 

 Seguimento da programación. 

 Materiais e recursos utilizados na aula. 

 Análise entre das diferenzas entre os dous 

libros de texto, o habitual e o de reforzo. 

 Reflexión sobre as medidas adoptadas para 

cada alumno/a. 

 Análise dos resultados obtidos nas diversas 

observacións e probas escritas do alumnado.  

 

 

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 



 

 

 

9. Actividades complementarias e extraescolares 

- Proxección de películas de cinema. 

- Traballo continuado nola igualdade. 

- Participación nas actividades estipuladas no calendario escolar, como o día da paz, etc. 

- Participación no Día das Letras Galegas  

Tratamento e fomento da lectura 

A lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das competencias básicas 

Nesta materia realizaranse análises dos enunciados dos problemas que contribuirán a adquirir a 

competencia lingüística e desenvolverán  a capacidade de razoamento e comprensión de textos nos 

alumnos.  

Tamén se traballará en profundidade a lectura de textos descontinuos (gráficos, táboas de datos, 

funcións, diagramas,...)  

10. Datos do Departamento: 

 

 

 

Materia 
Curso Grupos Profesor/a 

Matemáticas 1º ESO  1 Mº Dolores Cousido Piñeiro 

Matemáticas 2º ESO 1 Mº Dolores Cousido Piñeiro 

Agrupamento Específico 2ºESO 1 Teresa Rego Sanmartín 

Matemáticas  3º ESO 1 Manuel Astray Villar 

Matemáticas Académicas 4ºESO 1 Manuel Astray Villar 

Matemáticas Aplicadas I 1º Bacharelato 1 Manuel Astray Villar 

Matemáticas I 1º Bacharelato 1 Mº Dolores Cousido Piñeiro 

Matemáticas Aplicadas II 2º Bacharelato 1 Manuel Astray Villar 

Matemáticas II 2º Bacharelato 1 Mº Dolores Cousido Piñeiro 

Métodos Estatísticos e Numéricos 2º Bacharelato 1 Manuel Astray Villar 


