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1. Introdución

Nas últimas décadas o noso sistema educativo acadou grandes logros como a xeralización do ensino obrigatorio.

Con  todo  na  actualidade,  tanto  en  España  como  no  conxunto  da  Unión  Europea  e  do  mundo,  producíronse
importantes cambios económicos, sociais e culturais que aconsellan unha profunda transformación dos sistemas
educativos.

Entroncando coas directrices europeas e como resposta ás transformacións que se produciron nos últimos anos na
nosa sociedade, a LOMLOE expón un novo marco curricular que:

· Promove a equidade social.

· Desenvolve unha educación de calidade.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Modelizar e resolver problemas da vida
cotiá  e  da  ciencia  e  da  tecnoloxía  aplicando
diferentes estratexias e formas de razoamento
para obter posibles solucións.

1-2-3 2-5 40-50 3

OBX2 - Verificar a validez das posibles solucións
dun problema empregando o  razoamento e  a
argumentac ión  para  cont ras tar  a  súa
idoneidade.

1-2 2 40 3 3

OBX3 - Formular ou investigar conxecturas ou
problemas,  ut i l izando  o  razoamento,  a
argumentación,  a  creatividade  e  o  uso  de
ferramentas  tecnolóxicas,  para  xerar  novo
coñecemento matemático.

1 1-2 1-2-3-5 3

OBX4 - Utilizar o pensamento computacional de
forma  e f icaz ,  modi f i cando,  c reando  e
xeneral izando  a lgor i tmos  que  resolvan
problemas  mediante  o  uso  das  matemáticas,
para  modelizar  e  resolver  situacións  da  vida
cotiá e do ámbito da ciencia e da tecnoloxía.

1-2-3 2-3-5 3

OBX5  -  Establecer,  investigar  e  uti l izar
conex i óns  en t re  a s  d i f e ren tes  i deas
matemáticas  establecendo  vínculos  entre
conceptos,  procedementos,  argumentos  e
modelos  para  dar  significado  e  estruturar  a
aprendizaxe matemática.

1-3 2-3 1

OBX6 - Descubrir os vínculos das matemáticas
con outras áreas de coñecemento e profundar
nas  súas  conexións,  interre lac ionando
conceptos  e  procedementos,  para  modelizar,
resolver problemas e desenvolver a capacidade
crítica,  creativa  e  innovadora  en  situacións
diversas.

1-2 2 50 4 2-3 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX7 - Representar conceptos, procedementos
e  información  matemáticos  seleccionando
diferentes tecnoloxías, para visualizar ideas e
estruturar razoamentos matemáticos.

3 1-2-5 3 41-42

OBX8  -  Comunicar  as  ideas  matemáticas,  de
forma  individual  e  colectiva,  empregando  o
soporte,  a  terminoloxía  e  o  rigor  apropiados,
para  organizar  e  consolidar  o  pensamento
matemático.

1-3 1 2-4 3 32

OBX9  -  Utilizar  destrezas  persoais  e  sociais,
ident i f icando  e  xest ionando  as  propias
emocións,  respectando  as  dos  demais  e
organizando activamente o traballo en equipos
heteroxéneos, aprendendo do erro como parte
do  proceso  de  aprendizaxe  e  afrontando
situacións  de  incerteza,  para  perseverar  na
consecución de obxectivos na aprendizaxe das
matemáticas.

3 5 11-12-
31-32 2-3 2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XAritmética e álxebra1 1210

XTrigonometría2 1210

XNúmeros Complexos3 1210

Xeometría analítica X4 2015

Funcións X5 1610

Límites e continuidade X6 2015

XA derivada e as súas
aplicacións7 2015

XProbabilidade8 1610

XEstatística bidimensional9 125

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Aritmética e álxebra

Duración

12
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 88

CA1.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA1.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Aplica conexións entre as diferentes ideas
matemáticas.

CA1.3 - Resolver problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Resolve problemas utilizando procesos
matemáticos.

CA1.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Obtén todas as posibles solucións dun
problema.

CA3.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA4.1 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Establece e aplica conexións entre as
diferentes ideas matemáticas.

CA4.2 - Seleccionar e utilizar diversas formas de
representación, valorando a súa utilidade para
compartir información.

Selecciona e utiliza diversas formas de
representación.

CA4.3 - esolver problemas en contextos
matemáticos, establecendo e aplicando conexións
entre as diferentes ideas matemáticas.

Resolve problemas utilizando procesos
matemáticos.

CA4.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Obtén todas as posibles solucións dun
problema

CA4.5 - Comprobar a validez matemática das
posibles solucións dun problema, utilizando o
razoamento e a argumentación.

Comproba as posibles solucións dun
problema.

TI 12

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe das matemáticas.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Respecta as emocións e experiencias dos
demais.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa en tarefas matemáticas de
forma activa.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Mostra organización ao comunicar as
ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Recoñece e emprega a linguaxe
matemática

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións.

- Estratexias para operar con números reais e vectores: cálculo mental ou escrito nos casos sinxelos e con
ferramentas tecnolóxicas nos casos máis complicados.

- Relacións.

- Conxunto de vectores: estrutura. Estratexias de comprensión das operacións con números reais e vectores
relacionando e comparando as súas propiedades.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.

- Modelos matemáticos (xeométricos, alxébricos, grafos...) na resolución de problemas no plano. Conexións con
outras disciplinas e áreas de interese.

- Modelo matemático.

- Uso de ecuacións, inecuacións, sistemas de ecuacións e sistemas de inecuacións para modelizar situacións da vida
cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

- Igualdade e desigualdade.

- Resolución de ecuacións polinómicas, racionais, irracionais e de ecuacións exponenciais e logarítmicas sinxelas.

- Resolución de sistemas de ecuacións de segundo grao con dúas incógnitas.

- Resolución gráfica e alxébrica de inecuacións lineais, de segundo grao e racionais sinxelas cunha incógnita.

- Resolución gráfica e alxébrica de sistemas de inecuacións lineais con unha ou dúas incógnitas.

- Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía, usando lapis e papel ou medios
tecnolóxicos e interpretando as solucións.

- Pensamento computacional.

- Comparación de algoritmos alternativos para o mesmo problema mediante o razoamento lóxico.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.
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Contidos

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

2

Título da UDUD

Trigonometría

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 92

CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Resolve problemas de trigonometría

CA2.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Comproba a validez das posibles
solucións dun problema

CA2.3 - Resolver problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Representa ben as ideas matemáticas

CA2.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Resolve problemas en contextos
matemáticos

CA3.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Establece e aplica conexións entre as
diferentes ideas matemáticas

TI 8

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Valora a contribución das matemáticas no
avance da ciencia e da tecnoloxía

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro sen
desanimarse
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Afronta as situacións de incertidume con
perseverancia.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa nas tarefas en forma activa.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Comunica a información con precisión e
rigor.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Medición.

- Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. Circunferencia goniométrica.

- Razóns trigonométricas dos ángulos suma, diferenza, dobre e metade.

- Resolución de ecuacións trigonométricas sinxelas. Utilización de ferramentas tecnolóxicas.

- Cálculo de lonxitudes e medidas angulares: uso da trigonometría. Aplicación do teorema do seno e do coseno á
resolución de triángulos.

- Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía. Utilización de ferramentas
tecnolóxicas.

- Formas xeométricas de dúas dimensións.

- Resolución de problemas relativos a obxectos xeométricos no plano representados con coordenadas cartesianas.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
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Contidos

- solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

3

Título da UDUD

Números Complexos

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 88

CA1.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA1.3 - Resolver problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Manexa algunhas estratexias e
ferramentas na resolución de problemas.

CA1.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Describe o procedemento usado na
resolución de problemas.

CA3.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Establece e aplica conexións entre as
diferentes ideas matemáticas.

TI 12

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Relacións.

- Os números complexos como solucións de ecuacións polinómicas con raíces non reais.

- Formas binómica e polar. Representacións gráficas.

- Suma, resta, multiplicación, división, potencias e raíces de números complexos.

- Resolución de ecuacións polinómicas con solucións non reais. Aplicación a problemas da vida cotiá e da ciencia e a
tecnoloxía. Utilización de ferramentas tecnolóxicas.

- Localización e sistemas de representación.

- Relacións de obxectos xeométricos no plano: representación e exploración con axuda de ferramentas dixitais.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.
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Contidos

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

4

Título da UDUD

Xeometría analítica

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 88

CA1.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA1.3 - Resolver problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

 Manexa algunhas estratexias e
ferramentas na resolución de problemas.

CA3.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA3.3 - Representar ideas matemáticas estruturando
diferentes razoamentos matemáticos e
seleccionando as tecnoloxías máis adecuadas.

Representa adecuadamente as ideas
matemáticas.

TI 12

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.
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Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións.

- Concepto de escalar e de vector fixo e libre.

- Adición, produto de escalares por vectores e produto escalar de vectores: propiedades e interpretación xeométrica
das operacións.

- Estratexias para operar con números reais e vectores: cálculo mental ou escrito nos casos sinxelos e con
ferramentas tecnolóxicas nos casos máis complicados.

- Relacións.

- Conxunto de vectores: estrutura. Estratexias de comprensión das operacións con números reais e vectores
relacionando e comparando as súas propiedades.

- Combinacións lineais. Dependencia e independencia lineal. Concepto de base.

- Módulo dun vector e ángulo de dous vectores. Bases ortogonais e ortonormais.

- Aplicación dos vectores, as súas operacións, propiedades e interpretación xeométrica á vida cotiá e á ciencia e a
tecnoloxía.

- Formas xeométricas de dúas dimensións.

- Obxectos xeométricos de dúas dimensións: análise das propiedades e determinación dos seus atributos. Relación
coas operacións con vectores.

- Resolución de problemas relativos a obxectos xeométricos no plano representados con coordenadas cartesianas.

- Aplicación das operacións con vectores para a resolución de problemas xeométricos. Utilización de ferramentas
tecnolóxicas.

- Localización e sistemas de representación.

- Relacións de obxectos xeométricos no plano: representación e exploración con axuda de ferramentas dixitais.

- Expresións alxébricas de obxectos xeométricos: identificación dos elementos característicos das rectas e das
ecuacións da recta no plano. Paso dun tipo de ecuación a outra e selección da máis adecuada en función da
situación para resolver.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.

- Modelización da posición e o movemento dun obxecto no plano mediante vectores.

- Estudo de incidencia, paralelismo, distancias e ángulos de obxectos xeométricos no plano. Representación
mediante ferramentas dixitais.

- Modelos matemáticos (xeométricos, alxébricos, grafos...) na resolución de problemas no plano. Conexións con
outras disciplinas e áreas de interese.

- Resolución de problemas de incidencia, paralelismo, distancias e ángulos de obxectos xeométricos no plano.

- Conxecturas xeométricas no plano: validación por medio da dedución e da demostración.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de

21/11/2022 14:13:59 Páxina 30de12



Contidos

- oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

5

Título da UDUD

Funcións

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA2.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Conecta adecuadamente diferentes ideas
matemáticas.

CA2.3 - Resolver problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Resolve problemas en situacións diversas.

CA2.5 - Seleccionar a solución máis adecuada dun
problema en función do contexto (sustentabilidade,
consumo responsable, equidade...) usando o
razoamento e a argumentación.

Selecciona a solución máis adecuada dun
problema.

CA3.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA3.3 - Representar ideas matemáticas estruturando
diferentes razoamentos matemáticos e
seleccionando as tecnoloxías máis adecuadas.

Representa adecuadamente as ideas
matemáticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Conecta entre sí diferentes ideas
matemáticas.

CA4.2 - Seleccionar e utilizar diversas formas de
representación, valorando a súa utilidade para
compartir información.

Utiliza diferentes formas de
representación.

CA4.3 - esolver problemas en contextos
matemáticos, establecendo e aplicando conexións
entre as diferentes ideas matemáticas.

Resolve problemas en contextos
matemáticos.

CA4.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Obtén alomenos algunha solución do
problema describindo o procedemento
utilizado.

CA4.5 - Comprobar a validez matemática das
posibles solucións dun problema, utilizando o
razoamento e a argumentación.

Comproba a validez das posibles
solucións dun problema.

CA4.6 - Interpretar, modelizar e resolver situacións
problematizadas da vida cotiá e da ciencia e a
tecnoloxía, utilizando o pensamento computacional,
modificando e creando algoritmos.

Interpreta e resolve problemas.

TI 10

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cambio.
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Contidos

- Transformacións de funcións (operacións aritméticas, composición, valor absoluto e inversa), utilizando
ferramentas dixitais para realizar as operacións coas expresións simbólicas máis complicadas.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.

- Modelización da posición e o movemento dun obxecto no plano mediante vectores.

- Modelos matemáticos (xeométricos, alxébricos, grafos...) na resolución de problemas no plano. Conexións con
outras disciplinas e áreas de interese.

- Padróns.

- Xeneralización de padróns en situacións sinxelas, usando regras simbólicas ou funcións definidas explícita e
recorrentemente.

- Modelo matemático.

- Relacións cuantitativas en situacións sinxelas: estratexias de identificación e determinación da clase de funcións
que poden modelizalas, obtendo conclusións razoables.

- Relacións e funcións.

- Funcións a partir de táboas e gráficas. Aspectos globais dunha función.

- As funcións e a súa representación gráfica na interpretación de fenómenos relacionados coa vida cotiá e coa
ciencia e a tecnoloxía utilizando lapis e papel ou ferramentas dixitais.

- Propiedades das distintas clases de funcións, incluídas as polinómicas, exponenciais, irracionais, racionais sinxelas,
logarítmicas, trigonométricas e a anacos: comprensión e comparación.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.
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6

Título da UDUD

Límites e continuidade

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90
CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

TI 10

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cambio.

- Concepto de límite dunha función nun punto e no infinito. Interpretación gráfica. Estimación e cálculo a partir
dunha táboa, unha gráfica ou unha expresión alxébrica.

- Cálculo de límites nun punto e no infinito de funcións polinómicas, racionais, irracionais, exponenciais e
trigonométricas. Resolución de indeterminacións. Cálculo de asíntotas.

- Concepto de continuidade dunha función nun punto. Estudo da continuidade dunha función graficamente.
Aplicación de límites no estudo da continuidade. Tipos de descontinuidades. Interpretación gráfica. Función
continua nun conxunto.

- Aplicación dos límites, a continuidade e a derivada a situacións da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía. Utilización
de ferramentas tecnolóxicas.

- Crenzas, actitudes e emocións.
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Contidos

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

7

Título da UDUD

A derivada e as súas aplicacións

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA2.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Conecta adecuadamente diferentes ideas
matemáticas.

CA2.5 - Seleccionar a solución máis adecuada dun
problema en función do contexto (sustentabilidade,
consumo responsable, equidade...) usando o
razoamento e a argumentación.

Selecciona a solución máis adecuada dun
problema.

CA3.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Establece e aplica conexións entre as
diferentes ideas matemáticas.

CA3.4 - Manexar algunhas estratexias e ferramentas,
incluídas as dixitais, na modelización e resolución de
problemas da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía,
avaliando a súa eficiencia en cada caso.

Manexa estratexias para resolver
problemas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Conecta entre sí diferentes ideas
matemáticas.

CA4.2 - Seleccionar e utilizar diversas formas de
representación, valorando a súa utilidade para
compartir información.

Utiliza diferentes formas de
representación.

CA4.3 - esolver problemas en contextos
matemáticos, establecendo e aplicando conexións
entre as diferentes ideas matemáticas.

Resolve problemas en contextos
matemáticos.

CA4.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Obtén alomenos algunha solución do
problema describindo o procedemento
utilizado.

TI 10

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

 Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cambio.

- Taxa de variación media (TVM) e taxa de variación instantánea (TVI) dunha función. Interpretación da TVM e da TVI
en situacións da vida cotiá e en problemas da ciencia e a tecnoloxía.

- Derivada dunha función nun punto: definición a partir do estudo do cambio en diferentes contextos. Interpretación
xeométrica. Recta tanxente. Utilización da definición de derivada dunha función nun punto para o seu cálculo en
casos sinxelos.

- Función derivable nun conxunto. Función derivada. Derivadas sucesivas.

- Funcións derivadas das funcións elementais. A derivada e as operacións con funcións.
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Contidos

- Cálculo de derivadas utilizando lapis e papel en casos sinxelos e ferramentas tecnolóxicas nos casos máis
complexos.

- Aplicación dos límites, a continuidade e a derivada a situacións da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía. Utilización
de ferramentas tecnolóxicas.

- Visualización, razoamento e modelización xeométrica.

- Modelización da posición e o movemento dun obxecto no plano mediante vectores.

- Modelo matemático.

- Relacións cuantitativas en situacións sinxelas: estratexias de identificación e determinación da clase de funcións
que poden modelizalas, obtendo conclusións razoables.

- Relacións e funcións.

- Aplicación do cálculo diferencial ao estudo da monotonía, extremos, curvatura e puntos de inflexión de funcións
polinómicas, exponenciais, irracionais, racionais sinxelas, logarítmicas e trigonométricas.

- Aplicación do cálculo diferencial á representación gráfica de funcións polinómicas e racionais sinxelas. Estudo das
súas características principais: dominio, simetrías, periodicidade, crecemento, decrecemento, extremos, curvatura,
puntos de inflexión e as

- Álxebra simbólica na representación e explicación de relacións matemáticas da vida cotiá e da ciencia e a
tecnoloxía.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.
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8

Título da UDUD

Probabilidade

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA5.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

TI 10

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade.

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe.

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Medición.

- A probabilidade como medida da incerteza asociada a fenómenos aleatorios.

- Incerteza.

- Cálculo da probabilidade a partir da súa aproximación frecuencial e como medida da incerteza asociada aos
fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a súa experimentación.

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: a regra de Laplace en situacións de equiprobabilidade
aplicando diferentes técnicas de reconto. Axiomática de Kolmogorov.
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Contidos

- Inferencia.

- Análise de mostras unidimensionais e bidimensionais con ferramentas tecnolóxicas co fin de emitir xuízos e tomar
decisións.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.

9

Título da UDUD

Estatística bidimensional

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 94

CA4.1 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Conecta entre sí diferentes ideas
matemáticas.

CA4.2 - Seleccionar e utilizar diversas formas de
representación, valorando a súa utilidade para
compartir información.

Utiliza diferentes formas de
representación.

CA4.3 - esolver problemas en contextos
matemáticos, establecendo e aplicando conexións
entre as diferentes ideas matemáticas.

Resolve problemas en contextos
matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.4 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e da ciencia
e a tecnoloxía, describindo o procedemento
utilizado.

Obtén alomenos algunha solución do
problema describindo o procedemento
utilizado.

CA4.5 - Comprobar a validez matemática das
posibles solucións dun problema, utilizando o
razoamento e a argumentación.

Comproba a validez das posibles
solucións dun problema.

CA4.6 - Interpretar, modelizar e resolver situacións
problematizadas da vida cotiá e da ciencia e a
tecnoloxía, utilizando o pensamento computacional,
modificando e creando algoritmos.

Interpreta e resolve problemas.

CA4.7 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na formulación ou investigación de
conxecturas ou problemas.

Sabe usar adecuadamente as
ferramentas.

CA5.1 - Adquirir novo coñecemento matemático a
partir da formulación de conxecturas e problemas de
forma guiada.

Adquire novo coñecemento matemático.

CA5.2 - Representar ideas matemáticas estruturando
diferentes razoamentos matemáticos e
seleccionando as tecnoloxías máis adecuadas.

Representa adecuadamente ideas
matemáticas.

CA5.3 - Manexar algunhas estratexias e ferramentas,
incluídas as dixitais, para modelizar e resolver
problemas da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía,
avaliando a súa eficiencia en cada caso.

Modeliza e resolve problemas da vida
cotiá.

CA5.4 - Resolver problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Resolve problemas en situacións diversas
utilizando procesos matemáticos.

TI 6

CA6.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade, reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos científicos e tecnolóxicos que
se expoñen na sociedade.

Analiza a aportación das matemáticas ao
progreso da humanidade

CA6.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións, aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Acepta e aprende do erro como parte do
proceso de aprendizaxe

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facerlles fronte ás diferentes situacións
na aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva aceptando
as críticas razoadas.

CA6.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias das e dos demais e
escoitando o seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e fomentando o
benestar grupal e as relac

Participa de forma activa, respectando en
todo momento aos demais.

CA6.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Emprega a terminoloxía apropiada ao
comunicar as ideas matemáticas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Emprega ben a linguaxe matemática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Pensamento computacional.

- Análise, formulación e resolución de problemas da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía utilizando ferramentas ou
programas adecuados.

- Organización e análise de datos.

- Variables bidimensionais: distribución conxunta e distribucións marxinais e condicionadas. Análise da dependencia
estatística.

- Estudo da relación entre dúas variables mediante a regresión lineal e cuadrática: valoración gráfica da pertinencia
do axuste. Diferenza entre correlación e causalidade.

- Coeficientes de correlación lineal e de determinación: cuantificación da relación lineal, predición e valoración da
súa fiabilidade en contextos científicos e tecnolóxicos.

- Calculadora, folla de cálculo ou software específico na análise de datos estatísticos.

- Inferencia.

- Análise de mostras unidimensionais e bidimensionais con ferramentas tecnolóxicas co fin de emitir xuízos e tomar
decisións.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a
incertezas e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na
aprendizaxe das matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas e tarefas matemáticas,
transformando os enfoques dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto
no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en equipos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance da ciencia e a tecnoloxía.

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e da ciencia e a tecnoloxía.
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4.1. Concrecións metodolóxicas

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.

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.

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 , 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.

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

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación
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Espazos.

Normalmente utilizarase a aula habitual e en determinadas ocasións outros espazos.

Materiais/Recursos didácticos

Dependen da unidade didáctica que corresponda utilizaranse os seguintes recursos didácticos:

- 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  Xeoxebra, etc.

5.1. Procedemento para a 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. 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.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

15

UD 5

10

UD 6

15

UD 7

15

UD 8

10

UD 9

5

Total

100

Proba
escrita 88 92 88 88 90 90 90 90 94 90

Táboa de
indicadores 12 8 12 12 10 10 10 10 6 10

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Haberá unha ou dúas probas por avaliación.

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:

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.

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)

Criterios de cualificación:
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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 todo o alumnado deberá examinarse da materia completa.

Criterios de recuperación:

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.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Neste curso non procede.
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5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

6. Medidas de atención á diversidade

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.

Neste curso temos un alumno con TDAH e TEA, pero nesta materia non soe ter dificultades.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

UD 9

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Proxeción de películas relacionadas coas matemáticasCinemates

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Medidas curriculares e organizativas para atender ao alumnado con NEAE

Valoración do traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.

Uso de diferentes estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.
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Máxima inmediatez en dar os resultados das probas

Adecuación de materiais didácticos.

Materiais de apoio e reforzo, flexibilidade en tempos e probas se é preciso.

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.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

¿ 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.

9. Outros apartados
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