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1. Introdución

O desenvolvemento curricular das matemáticas fundaméntase nos obxectivos da etapa, prestando especial atención
á adquisición das competencias clave establecidas no Perfil de saída do alumnado ao termo do ensino básico. Dita
adquisición é unha condición indispensable para lograr o desenvolvemento persoal, social e profesional do alumnado,
e constitúe o marco de referencia para a definición das competencias específicas da materia.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar,  modelizar  e  resolver
problemas  da  vida  cotiá  e  propios  das
matemáticas aplicando diferentes estratexias e
formas de razoamento para explorar distintas
maneiras  de  proceder  e  obter  posibles
solucións.

1-2-3-4 2 5 3 4

OBX2  -  Analizar  as  solucións  dun  problema
usando  diferentes  técnicas  e  ferramentas  e
avaliando as respostas obtidas para verificar a
súa  validez  e  idoneidade  desde  un  punto  de
vista matemático e a súa repercusión global.

1-2 2 4 3 3

OBX3  -  Formular  e  comprobar  conxecturas
sinxelas  ou  expor  problemas  de  forma
autónoma, recoñecendo o valor do razoamento
e  a  a rgumentac ión  para  xerar  novos
coñecementos.

1 1-2 1-2-5 3

OBX4  -  Utilizar  os  principios  do  pensamento
c o m p u t a c i o n a l  o r g a n i z a n d o  d a t o s ,
descompoñendo  en  partes,  recoñecendo
patróns, interpretando, modificando e creando
algoritmos para modelizar situacións e resolver
problemas de forma eficaz.

1-2-3 2-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre os
d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  m a t e m á t i c o s
interconectando  conceptos  e  procedementos
para desenvolver unha visión das matemáticas
como un todo integrado.

1-3 2-3 1

OBX6 -  Identificar  as matemáticas implicadas
noutras  materias  e  en  situacións  reais
susceptibles  de  ser  abordadas  en  termos
matemáticos,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos  para  aplicalos  en  situacións
diversas.

1-2 3-5 4 2-3 1

OBX7  -  Representar,  de  forma  individual  e
co lec t i va ,  conceptos ,  p rocedementos ,
información e resultados matemáticos usando
diferentes tecnoloxías, para visualizar ideas e
estruturar procesos matemáticos.

3 1-2-5 3 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX8  -  Comunicar  de  forma  individual  e
co lect iva  conceptos ,  procedementos  e
argumentos matemáticos usando unha linguaxe
oral ,  escr i ta  ou  gráf ica  e  ut i l izando  a
terminoloxía  matemática apropiada,  para lles
dar  s ign i f icado  e  coherenc ia  ás  ideas
matemáticas.

1-3 1 2-4 2-3 3 3

OBX9  -  Desenvolver  destrezas  persoais
identificando e xestionando emocións, poñendo
en práctica estratexias de aceptación do erro
como  parte  do  proceso  de  aprendizaxe  e
adaptándose ante situacións de incerteza para
mellorar  a  perseveranza  na  consecución  de
obxec

5 1-4-5 2 3

OBX10  -  Desenvolver  destrezas  sociais
recoñecendo e respectando as emocións e as
experiencias dos demais, participando activa e
reflexivamente  en  proxectos  en  equipos
heteroxéneos  con  roles  asignados  para
construír  unha  identidade  positiva  como
estudante de matem

5 3 3 1-3 2-3

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XNúmeros naturais e potencias.1 1210

XDivisibilidade.2 1210

XOs números enteiros3 1210

Fraccións X4 1610

Decimais X5 1210

Proporcionalidade e
porcentaxes X6 1210

Álxebra X7 148

XXeometría8 2415

XFuncións9 1110

XEstatística10 157
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Números naturais e potencias.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 85

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entender o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve o problema

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Clasifica os datos adecuadamente.

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Aplica ben as matemáticas a situacións
relacionadas con outras materias

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Coñecer as propiedades que debe aplicar

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Fai un plantexamento adecuado

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Propiedades asociativa, conmutativa e
distributiva.

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Os pasos dados teñen sentido

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Propiedades das potencias.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 15

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

A variante exposta ten sentido

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta aos demáis

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Recoñecemento e aplicación de diferentes formas de representación de números naturais e enteiros, incluída a
recta numérica.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.
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Contidos

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

2

Título da UDUD

Divisibilidade.

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 91

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entender o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Entender o problema. Resolve o problema

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Aplica os seus coñecementos á resolución
da situación. Resolve o problema

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Aplica os seus coñecementos á resolución
da situación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Coñecer as propiedades que debe aplicar

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñecer as propiedades que debe aplicar

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Coñecer as propiedades que debe aplicar

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

TI 9

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.
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Contidos

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Utilización de factores, múltiplos e divisores. Factorización en números primos para resolver problemas, mediante
estratexias e ferramentas diversas, incluído o uso da calculadora.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

3

Título da UDUD

Os números enteiros

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve o problema
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñecer as propiedades que debe aplicar

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

A resolución exposta ten sentido

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos
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Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Recoñecemento e aplicación de diferentes formas de representación de números naturais e enteiros, incluída a
recta numérica.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

21/11/2022 14:13:40 Páxina 40de11



4

Título da UDUD

Fraccións

Duración

16

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve o problema

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Entende o problema

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Resolve o problema

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Utilización de factores, múltiplos e divisores. Factorización en números primos para resolver problemas, mediante
estratexias e ferramentas diversas, incluído o uso da calculadora.

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.
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Contidos

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

5

Título da UDUD

Decimais

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve o problema

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entender o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñece as propiedades que debe aplicar
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.
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Contidos

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

6

Título da UDUD

Proporcionalidade e porcentaxes

Duración

12

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve o problema

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve o problema

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.
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Contidos

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

- Razoamento proporcional.

- Comprensión e representación de razóns e proporcións en relacións cuantitativas.

- Recoñecemento de magnitudes directamente proporcionais. Cálculo e significado da constante de
proporcionalidade directa.

- Comprensión e utilización de porcentaxes na resolución de problemas.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Estimación de medidas coa precisión adecuada a cada situación.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

7

Título da UDUD

Álxebra

Duración

14
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 86

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve o problema

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Entende o problema. Aplica os seus
coñecementos á resolución da situación

CA3.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA3.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA3.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA3.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA3.6 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende e resolve  o problema

CA3.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Entende e resolve o problema

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e a súa
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA4.6 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA4.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comparte a información adecuadamente

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Comparte a información adecuadamente

TI 14

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Entende o problema

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Razoamento proporcional.

- Comprensión e utilización de porcentaxes na resolución de problemas.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Estimación de medidas coa precisión adecuada a cada situación.
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Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Modelo matemático.

- Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representan situacións reais á linguaxe alxébrica, e viceversa.
Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Igualdade e desigualdade.

- Uso da álxebra simbólica para representar relacións lineais en situacións da vida cotiá.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais.

- Procura de solucións de ecuacións lineais. Contextualización das devanditas solucións.

- Uso da tecnoloxía para comprobar as solucións dunha ecuación.

- Relacións e funcións.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

8

Título da UDUD

Xeometría

Duración

24

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Entende o problema

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Entende e resolve  o problema

CA3.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA3.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende e resolve  o problema

CA3.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA3.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Entende e resolve  o problema
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA3.6 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema

CA3.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Entende e resolve  o problema

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e a súa
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Comparte a información adecuadamente

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Entende o problema

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA4.6 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA4.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comparte a información adecuadamente

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Comparte a información adecuadamente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Estimación de medidas coa precisión adecuada a cada situación.

- Medición.

- Dedución, interpretación e aplicación das principais fórmulas para obter lonxitudes e áreas en formas planas.
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Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Descrición de figuras planas e dos seus elementos característicos: ángulos, rectas e puntos notables.

- Clasificación das figuras xeométricas planas en función das súas propiedades ou características.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

- Modelo matemático.

- Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representan situacións reais á linguaxe alxébrica, e viceversa.
Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Relacións e funcións.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

9

Título da UDUD

Funcións

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Entende e resolve  o problema

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA3.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA3.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende e resolve  o problema

CA3.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA3.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Coñece as propiedades que debe aplicar

21/11/2022 14:13:41 Páxina 40de27



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.5 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Comparte a información adecuadamente

CA3.6 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende e resolve  o problema

CA3.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Entende e resolve  o problema

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e a súa
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Resolve o problema e comunica
adecuadamente a solución atopada.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende e resolve  o problema

CA4.6 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Resolve o problema e comunica
adecuadamente a solución atopada.

CA4.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comparte a información adecuadamente

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Comparte a información adecuadamente

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Razoamento proporcional.

- Comprensión e utilización de porcentaxes na resolución de problemas.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Estimación de medidas coa precisión adecuada a cada situación.

- Medición.

- Dedución, interpretación e aplicación das principais fórmulas para obter lonxitudes e áreas en formas planas.
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Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Localización e sistemas de representación.

- Localización e descrición de relacións espaciais: coordenadas cartesianas e outros sistemas de representación. Uso
de ferramentas tecnolóxicas.

- Modelo matemático.

- Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representan situacións reais á linguaxe alxébrica, e viceversa.
Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Variable.

- Comprensión do concepto de variable. Variable dependente e independente.

- Igualdade e desigualdade.

- Uso da álxebra simbólica para representar relacións lineais en situacións da vida cotiá.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais.

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación lineal. Coordenadas cartesianas.

- Identificación de funcións, lineais ou non lineais e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas
ou expresións alxébricas.

- Modelización das relacións lineais en distintas situacións da vida real.

- Representación da recta a partir da súa ecuación en problemas contextualizados.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante dunha función mediante o uso de diferentes representacións simbólicas.

- Pensamento computacional.

- Xeneralización e transferencia de procesos de resolución de problemas a outras situacións.

- Identificación de estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos.

- Uso de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.
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Contidos

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

10

Título da UDUD

Estatística

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Entende o problema

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Entende o problema

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Entende e resolve  o problema

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Comparte a información adecuadamente
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Entende o problema

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e a súa
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende e resolve  o problema

CA4.6 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Entende o problema

CA4.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comparte a información adecuadamente

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Entende o problema

CA5.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Entende o problema e  aplica
adecuadamente os seus coñecementos á
resolución da situación

CA5.2 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA5.3 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Entende e resolve  o problema

CA5.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Comparte a información adecuadamente

CA5.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Coñece as propiedades que debe aplicar

CA5.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Entende e resolve  o problema
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Comparte a información adecuadamente

CA5.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Comparte a información adecuadamente

TI 10

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Non pregunta: "E isto a mín para que me
serve?"

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Non se desanima á hora de tentar atopar
a solución. Acepta axudas e correccións

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Respecta e colabora co grupo

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Respecta e colabora co grupo

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

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Modelo matemático.
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Contidos

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Variable.

- Pensamento computacional.

- Xeneralización e transferencia de procesos de resolución de problemas a outras situacións.

- Identificación de estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos.

- Organización e análise de datos.

- Concepto de poboación, mostra e individuo. Variables cualitativas e cuantitativas.

- Recollida, organización e tratamento de datos de variables unidimensionais. Frecuencias.

- Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables cualitativas e cuantitativas en contextos da
vida real.

- Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas a cada caso para visualizar como se distribúen os datos,
interpretalos e obter conclusións razoadas. Uso de procedementos manuais e tecnolóxicos (calculadora, folla de
cálculo, programas informáticos

- Medidas de centralización: interpretación e cálculo.

- Uso da calculadora e outras ferramentas tecnolóxicas para o cálculo analítico das medidas de centralización, así
como a súa interpretación en situacións da vida real.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

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.

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.
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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

- 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

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

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

- 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.
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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. 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.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

10

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

8

UD 8

15

UD 9

10

UD 10

7

Proba
escrita 85 91 90 90 90 90 86 90 90 90

Táboa de
indicadores 15 9 10 10 10 10 14 10 10 10

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

Total

100

Proba
escrita 89

Táboa de
indicadores 11

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

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 da profesora

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.

Criterios de cualificación:

21/11/2022 14:13:42 Páxina 40de36



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, a profesora poderá
ponderar a media, é dicir, terá máis peso aquel exame con maior cantidade de materia. Este peso será decidido pola
profesora e indicado previamente ao grupo.

¿ Unha vez cualificada cada proba, o alumnado terá a oportunidade de ver o exame no que a profesora,
destacará os erros e incorreccións apreciadas, así coma a puntuación acadada en cada pregunta e a puntuación total
da proba.

·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.

Para a súa cualificación aplicaremos as seguintes porcentaxes:

Probas escritas (media aritmética): 85%.

Táboa de indicadores: 10%
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Traballo: 5%

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 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.

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 dúas 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.

¿ 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.

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

Neste curso non procede.

6. Medidas de atención á diversidade

Fanse adaptacións metodolóxicas para algún alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos,
titoría entre iguais, 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.

Reforzos:
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¿ O alumnado exento de Francés recibirá apoio na materia.

¿ O profesorado na aula traballará cos alumnos con NEAE :

O protocolo de coordinación co profesorado que comparte coa titular da materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc.
(Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado de apoio/ 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.

¿ Reflexión sobre as medidas adoptadas para cada alumno/a.

¿ Análise dos resultados obtidos nas diversas observacións e probas escritas do alumnado.

7.1. Concreción dos elementos transversais

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

UD 9 UD 10

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Proxeción de películas relacionadas coas matemáticasCinemates

Celebración do día internacional das matemáticasPi-day

Concurso de fotografía matemáticaFotomates

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

Indicadores de logro
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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.

Fomentar o traballo en grupo

Máxima inmediatez en dar os resultados das probas

Adecuación de materiais didácticos.

Realización de actividades complementarias e extraescolares

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

Tentarase  asimesmo que  a  diminución  de  sesións  na  materia  non  supoña  moito  prexuizo  na  consecución  de
obxectivos.

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.

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.

9. Outros apartados
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