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1.-PROGRAMACIÓNS DAS MATERIAS  
 
1.1.-Procedemento para a realización da proba inicial 

A avaliación inicial de 2º e 4º de ESO farase o inicio do curso, nas datas sinaladas pola 
Dirección, e consistirá nunha proba común para todo o alumnado. Nesta proba valoraranse 

os coñecementos, sobre os contidos mínimos, do alumnado da materia de Matemáticas do 

curso anterior. 
 
1.2.-Programacións 
1.2.1.-Estructura 

As programacións das diferentes materias, co currículo anterior a LOMLOE, que este 
departamento impartirá no curso 2022-23  seguen a seguinte estrutura: 

A.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
B.-OBXECTIVOS CURRICULARES 
C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 
D.-UNIDADES, TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

OBXECTIVOS, ESTÁNDARES, INDICADORES, COMPETENCIAS 
E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
F.-AVALIACIÓN 
G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 
1.2.2.-Programacións das diferentes materias  
 Pola súa extensión figuran como anexos  
 

1.3.-Calendario de exames 
 

Os exames, aparecen recollidos na programación de cada unha das materias e, sempre que 
sexa posible, conterán cuestións teóricas axeitadas ó curso correspondente e nunha 
proporción en torno ó 20%  

 

 

2.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 
 

Pendentes de 1º de ESO: hai dous grupos. Cada un deles terá dúas sesións de clase 
semanais, valorándose a asistencia e o traballo realizado segundo criterio da profesora.  

 
Pendentes de 2º de ESO: hai un grupo. Terá dúas sesións de clase semanais, valorándose a 
asistencia e o traballo realizado segundo criterio da profesora.  

 

Pendentes de 3º de ESO: hai un grupos. Terá unha sesión de clase semanal, valorándose a 
asistencia e o traballo realizado segundo criterio da profesora.  
 

Pendentes de Matemáticas Académicas de 3º de ESO matriculados en Matemáticas 
orientadas ás ensinanzas aplicadas de 4º de ESO: os profesores do curso no que están 
matriculados estes estudantes encárganse da recuperación mediante a proposta de 
exercicios e probas axeitadas. Se deste xeito non recupera o profesor estimará a 
conveniencia de que faga a proba que se marca dende Xefatura de Estudios 

 

Grupos PEMAR: O profesorado do ámbito científico será quen estableza o plan de 
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recuperación para este alumnado. 

 

Pendentes de Matemáticas I e de Matemáticas Aplicadas I: non terán clases. 
Entregaránselle uns boletíns de exercicios que deben presentar resoltos. Farán as probas que 
se sinalan no calendario de exames.  

 

Programación por avaliacións: 

Tomaremos como referencia os mínimos esixibles da programación xeral do curso 
correspondente (anteriormente desenvolvida) coa seguinte distribución temporal: 

 

Pendentes 1º ESO 

Avaliación 1ª 

Temas.  2: Divisibilidade, 3: Números enteiros. 

Avaliación 2ª 

Temas.  4: Fraccións; 5: Decimais ; 6: Álxebra 

Avaliación 3ª 

Temas. 10: Polígonos. Triángulos; 11: Cuadriláteros e circunferencia; 12: 
Perímetros e áreas 

 

Pendentes 2º ESO: (Texto SANTILLANA) 

Avaliación 1ª 

Temas. 2: Fraccións, 3: Potencias. 

Avaliación 2ª 

Temas. 5: Polinomios, 6: Ecuacións; 7: Sistemas. 

Avaliación 3ª  

Temas. 8: Proporcionalidade numérica, 9: Proporcionalidade xeométrica, 11: 
Corpos xeométricos. Áreas; 12: Volumes. 

 

Pendentes 3º ESO: (Texto SANTILLANA) 

Avaliación 1ª  

Temas. 2: Potencias e raíces, 3: Progresións. 

Avaliación 2ª 

Temas. 4. Proporcionalidade numérica, 5: Polinomios, 6: Ecuacións; 7: 
Sistemas 

Avaliación 3ª 

Temas. 11: Funcións, 12: Función lineal e cuadrática, 10: Corpos xeométricos. 
Áreas e volumes, 14: Estatística. 

 

Pendentes 1º BACH. Matemáticas I (Texto SANTILLANA) 

Avaliación 1ª 

Temas. 4: Trigonometría. 

Avaliación 2ª 

Temas. 8: Funcións, 9: Límites de función, 10: Derivada 

Avaliación 3ª  

Temas. 11: Aplicacións da derivada, 12: Integrais, 6: Xeometría analítica 
 

Pendentes 1º BACH. Matemáticas Aplicadas I (Texto SANTILLANA) 

Avaliación 1ª  

Temas. 3: Ecuacións, 4: Sistemas de ecuacións. 

Avaliación 2ª 
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Temas. 5: Funcións, 6: Límite dunha función; 7: Derivadas. 

Avaliación 3ª 

Temas. 10: Estatística bidimensional, 11: Probabilidade, 12: Distribucións 
 

Avaliación: 
Na primeira avaliación só haberá unha proba na data fixada pola Xefatura de estudos. Na 
segunda e terceira avaliación, realizarase una proba intermedia que, se se supera, eliminará 
esa materia para a segunda proba. A segunda proba, abrangue toda a materia da avaliación 
ou, a que corresponda a segunda parte se o estudante superou a primeira proba. A data da 
segunda proba, será fixada pola Xefatura de estudos. As probas serán as mesmas para todos 
os estudantes dun mesmo curso.  
As probas citadas serán nas datas seguintes: 

 

  ESO BACHARELATO 

1ª AVALIACIÓN Proba única 08-10 novembro  08-10 novembro  

2ª AVALIACIÓN 1ª Proba 20-22 decembro  13-15 decembro  

2ª Proba 07-09 febreiro  24-26 xaneiro  

3ª AVALIACIÓN 1ª Proba 21-23 marzo 28 feb.-02 marzo  

2ª Proba 02-04 maio 28-30 marzo 

 

Probas extraordinarias:  

Aqueles estudantes que non superaron a materia mediante as avaliacións, poderán facer una 
proba extraordinaria que abranguerá toda a materias nas datas que sinale a Xefatura de 
estudos. 

Pendentes ESO: 23-25 Maio 

 Pendentes Bacharelato: 25-27 Abril 

 

Criterios cualificación:  

Nota da 1ª avaliación. 

A nota da proba será a nota da avaliación 

Nota da 2ª avaliación 

A nota da 2ª proba desta avaliación se o alumno non superou a 1ª proba e, a media 
das dúas probas da 2ª avaliación se a aprobou. 

Nota da 3ª Avaliación e final: 

(Nota aval 1ª+Nota aval 2ª+Z)/3, sendo Z nota da 2ª proba da 3ª avaliación se o 
alumno suspendeu a 1ª proba da mesma e, a media das dúas probas da 3ª avaliación 
se a superou. 

Nota da proba extraordinaria:  

Será a obtida no exame correspondente. 

 
3.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS REPETIDORES 
 

O profesorado que teña alumnado repetidor fará un seguimento do mesmo e indicaralle 
aquelas actividades que debe realizar a fin lograr o obxectivo da súa promoción. 

 
4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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O profesorado, no seguimento do alumnado, tomará aquelas medidas necesarias para 
axudar a superar as dificultades que se detecten. Poderán ser a realización de actividades, a 
proposta de incorporación a un agrupamento, etc. 

   
5.- CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DA MATRÍCULA DE HONRA 
 

Posto que dita concesión é competencia das Xuntas de Avaliación de 2º de Bacharelato o 
Departamento aplicará os criterios que se fixen a nivel de Centro 

 
6.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN 
 

Farase un seguimento das programacións mediante as “Follas de seguimento da 
programación” (ANEXO VII) que cada profesor achegará ó Xefe de Departamento ó remate 
de cada mes. Periodicamente, cando o Xefe de Departamento estime oportuno, farase unha 
reunión de departamento co fin de facer os axustes que, se é o caso , se estimen necesarios.  
Ó remate de cada avaliación elaboraranse as estatísticas de resultados para observar, 
comparando tamén con cursos anteriores, se é necesario introducir algunha medida 
correctora. 
Na reunión final de curso do mes de xuño, avaliarase a programación e recolleranse aquelas 
propostas para a posterior modificación. 

 
7.- CONTRIBUCIÓN DO DEPARTAMENTO ÓS PLANS DE CENTRO  
 

Como Departamento colaboraremos na aplicación dos plans de Centro. En concreto: 
 
Plan de convivencia. 

O profesorado deste departamento actuará coordinado co resto de profesores para evitar 
transmitir mensaxes contraditorias. Polo tanto na súa actuación na aula  buscará e 
propiciará: 

 A aprendizaxe cooperativa 
 A autoestima do alumnado menos integrado 
 Un clima de confianza 
 O reparto de tarefas e responsabilidades 
 O rexeitamento de actitudes negativas do grupo 
 O respecto das normas de aula establecidas polo Centro tanto no transcurso da súa 

actividade docente como en outros momentos 
 O respecto entre profesor e alumno e dos alumnos entre si 
 O uso dunha linguaxe axeitada e desprovista de expresións inadecuadas sexan estas 

do tipo que sexan (sexistas, inxuriosas, discriminatorias...) 
 

Ademais, a través da observación debe ser quen de detectar aquelas condutas que poidan 
incidir negativamente na convivencia, e levar a cabo as accións necesarias para corrixilas 
seguindo  o establecido polo Centro 

 
Plan lector. 

O departamento contribúe o desenvolvemento deste plan adicando media hora de 
lectura na clase de matemáticas durante unha semana cada seis semanas. Por outro lado 
fomenta a lectura de libros de divulgación matemática e científica facendo propostas ao 
alumnado de libros que lles poden resultar interesantes. 
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Participación en concursos 
 

Rally Matemático: Durante o mes de Novembro formaranse os equipos participantes. 
Tratarase de organizar a posibilidade de que cada un deses grupos faga ensaios periódicos 
da proba 

 
Olimpíada Matemática: Abrirase a inscrición durante a segunda quincena de Novembro. 
Posto que o número de participantes é limitado, ós inscritos se lles pasarán exercicios para 
familiarizarse coa proba que o mesmo tempo servirán para facer a selección dos 
participantes (máis algunha proba se fora necesario). 

   
Visitas 
A experiencia de cursos pasados amosou que é interesante a visita ó INE polo que este curso 
tamén a programaremos para alumnado de 1º de Bacharelato e MEeN de 2º Bacharelato. 
 
Resolución de problemas 
 
O departamento ofertará os mércores de 16.00 a 17.50, catro cursos de resolución de 
problemas: Primaria, Iniciación, Medio e Avanzado. Estes cursos están abertos a estudantes 
de calquera centro, tendo preferencia os que están matriculados no IES Blanco Amor. O 
obxectivo destes cursos e desenvolver estratexias de resolución de problemas, mediante 
problemas de olimpíadas e concursos, vídeos, traballos e clases impartidas por especialistas.  
O curso de Primaria está dirixido a estudantes a partir de sexto de Primaria. O de Iniciación 
para estudantes de 1º de ESO, o Medio para estudantes que cursaron antes o de Iniciación e 
o Avanzado para estudantes que se presentarán a Olimpíada Nacional de Matemáticas. 

 
Ourense, a 15 de Setembro de 2022 

O xefe de Departamento 
                        
 

Asdo.: Benjamín Macía Fernández 
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ANEXO II 
MATEMÁTICAS. 2º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

A.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

As Matemáticas constitúen unha forma de mirar e interpretar o mundo que nos rodea, 
reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 
capacidade para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza. Sen esquecer ademais o 
carácter instrumental que as Matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de novos 
coñecementos noutras disciplinas, especialmente non proceso científico e tecnolóxico e como forza 
condutora non desenvolvemento da cultura e as civilizacións. 

 
Na actualidade os cidadáns enfróntanse a multitude de tarefas que entrañan conceptos de 

carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. A información recollida nos medios de 
comunicación exprésase habitualmente en forma de táboas, fórmulas, diagramas ou gráficos que 
requiren de coñecementos matemáticos para a súa correcta comprensión. Os contextos nos que 
aparecen son múltiples: os propiamente matemáticos, economía, tecnoloxía, ciencias naturais e 
sociais, medicamento, comunicacións, deportes, etc., polo que é necesario adquirir un hábito de 
pensamento matemático que permita establecer hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de 
resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa 
futura vida profesional. As Matemáticas contribúen de xeito especial ao desenvolvemento do 
pensamento e razoamento, en particular, o pensamento lóxico-dedutivo e algorítmico, ao adestrar a 
habilidade de observación e interpretación dos fenómenos, ademais de favorecer a creatividade e o 
pensamento xeométrico-espacial. 

 
A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia 

matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea. Esta enténdese como habilidade para 
desenvolver e aplicar o razoamento matemático co fin de resolver diversos problemas en situacións 
cotiás. Concretamente engloba os seguintes aspectos e facetas: pensar matematicamente, formular e 
resolver problemas, modelar matematicamente, razoar matematicamente, representar entidades 
matemáticas, utilizar os símbolos matemáticos, comunicarse coas Matemáticas e sobre as 
Matemáticas, e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Ademais, o pensamento matemático 
axuda á adquisición do resto de competencias. 

 
Polo tanto, as Matemáticas dentro do currículo favorecen o progreso na adquisición da 

competencia matemática a partir do coñecemento dos contidos e o seu amplo conxunto de 
procedementos de cálculo, análise, medida e estimación dos fenómenos da realidade e das súas 
relacións, como instrumento imprescindible no desenvolvemento do pensamento dos individuos e 
compoñente esencial da comprensión, modelización e transformación dos fenómenos da realidade. 

 
Por outra parte, as Matemáticas contribúen á formación intelectual do alumnado, o que lles 

permitirá desenvolverse mellor tanto non ámbito persoal como social. 
 
A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen eixes fundamentais non 

proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. A habilidade de formular, interpretar e resolver 
problemas é unha dás capacidades esenciais da actividade matemática xa que permite ás persoas 
empregar os procesos cognitivos para abordar e resolver situacións interdisciplinares reais, o que 
resulta de máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste 
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proceso de resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais da 
matemática. Entre outras, a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva enunciar e 
comunicar os resultados obtidos; o sentido de iniciativa e emprendemento ao establecer un plan de 
traballo en revisión e modificación continua na medida que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar de forma axeitada a información e, non seu caso, servir de apoio á 
resolución do problema e comprobación da solución ou a competencia social e cívica, ao implicar 
unha actitude aberta ante diferentes solucións. 

 
Partindo dos feitos concretos ata lograr alcanzar outros máis abstractos, o ensino e a 

aprendizaxe dás Matemáticas permite ao alumnado adquirir os coñecementos matemáticos, 
familiarizarse co contexto de aplicación destes e desenvolver procedementos para a resolución de 
problemas. 

 
Os novos coñecementos que deben adquirirse teñen que apoiarse nos xa conseguidos. Os 

contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva 
mediante situación próximas e ir 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. 

 
Ao longo das distintas etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das 

habilidades de pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, 
interpretar e comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, 
así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén debe desenvolver actitudes positivas 
cara ao coñecemento matemático tanto para o enriquecemento persoal coma para a valoración do 
seu papel no progreso da humanidade. 

 
O currículo básico de Matemáticas non debe verse como un conxunto de bloques 

independentes. É necesario que se desenvolva de forma global pensando nas conexións internas da 
materia tanto a nivel de curso coma entre as distintas etapas. No desenvolvemento do currículo 
básico da materia de Matemáticas preténdese que os coñecementos, as competencias e valores 
estean integrados; deste xeito, os estándares de aprendizaxe avaliables formuláronse tendo en 
conta a imprescindible relación entre os devanditos elementos. 

 
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas" é un bloque común á etapa e 

transversal que debe desenvolverse simultaneamente ao resto de bloques de contido e que é o eixe 
fundamental da materia. Articular sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer 
matemático: a resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización 
e modelización, as actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico e a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

 
Os bloques de contidos que se abordan en Matemáticas son os seguintes: 
 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

 Bloque 2. Números e Álxebra. 

 Bloque 3. Xeometría. 

 Bloque 4. Funcións. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade. 
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B.-OBXECTIVOS CURRICULARES E COMPETENCIAS CLAVE 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a)  Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 
b)  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c)  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir  novos  coñecementos. Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
f )  Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 
g)  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 
h)  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
i )  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l )  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo 
á súa conservación e mellora. 
n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 
exercicio deste dereito. 
o)  Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
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mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 

Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co estudo 
das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, quedar consolidados no curso.  

No seguinte epígrafe especifícanse os mínimos esixibles en cada unidade  

 
D: UNIDADES, TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, ESTÁNDARES, INDICA-
DORES, COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
 

Temporalización: O longo de todo o curso 
 

Contidos: 
 

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

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo 
por casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión dás operacións utilizadas, asignación de unha idea dos 
resultados, comprobación e interpretación dás solucións non contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dous informes correspondentes. 

B1.5. Práctica dous procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en contexto 
se matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 
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B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 
- Recollida ordenada e organización de datos. 
- Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
- Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 
- Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 
- Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos 
- Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e dás ideas 
matemáticas. 

 

Criterios, obxectivos, estándares e competencias: 
 

B1.1. Expresar, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema. f , h 

B1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

e , f , h 

B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema). 

CMCCT 

B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 

CMCCT 

B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 
problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

CMCCT 

B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 

CMCCT 
CAA 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e 
leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

b , e ,f ,g ,h 

B1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

CMCCT 
CCEC 

B1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

CMCCT 

C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos 
con linguaxe  apropiada 

 CMCC

T 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc. 

b , e, f 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

b, f , h 

B1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando 
distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). 

CCL 
CMCCT 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade 

a, b, c, d, e, f, g 

B1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas 
de interese. 

CMCCT 
CSC 

B1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 
CSIEE 

B1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

CMCCT 
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B1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. CMCCT 

B1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

e, f, g 

B1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. a, b, c, d, e, f 

g, l, m, n, ñ, o 

B1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 

B1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. CMCCT 

B1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como 
na resolución de problemas. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

B1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  CMCCT 
CSIEE 
CSC 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

 b, g 

B1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 
CSIEE 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións similares futuras. b , g 

B1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

CMCCT 
CAA 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos 
ou á resolución de problemas. 

b, e, f, g 

B1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 

B1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

B1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 

B1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

CMCCT 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

a, b, e, f, g 

B1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise 
e selección de información relevante, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

CD 
CCL 

B1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 

CCL 
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B1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes 
e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 

CD 
CAA 

B1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. CD 
CSC 
CSIEE 

 

Mínimos esixibles 
o Analizar e comprender o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 

do problema). 
o Expresar, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 

rigor adecuados. 
o Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

o Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa linguaxe 
apropiada 

 

 
 
Bloque 2. Números  e Álxebra. 
 

 
Unidades e temporalización:  
 

Unidade 1: Fraccións 16 sesións Unidade 5: Ecuacións  24 sesións 

Unidade 2: Decimais   4 sesións Unidade 6: Sistemas de ecuacións 10 sesións 

Unidade 3: Potencias 24 sesións Unidade 7:Proporcionalidade numérica 10 sesións 

Unidade 4: Polinomios 24 sesións   

 
 

 
UNIDADE 1. Fraccións 

 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos penetraranse no uso das fraccións. 
Identificarán as fraccións e as fraccións equivalentes e operarán con elas. Coñecerán os 
criterios para comparar dous ou máis fraccións. Realizarán sumas, restas, multiplicacións e 
divisións de fraccións e recoñecerán as fraccións opostas. Calcularán a fracción irreducible 
dunha fracción dada. Resolverán operacións con fraccións negativas e realizarán 
operacións combinadas con fraccións. 
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son 
indispensables para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. 
Deberán, polo tanto, quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Representar partes dun todo mediante unha fracción 

o Obter fraccións equivalentes a unha dada 
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o Obter a fracción irreducible 

o Redución de fraccións a común denominador 

o Comparar e ordear fraccións 

o Realizar, aplicando correctamente as propiedades, operacións e operacións 
combinadas con fraccións 

o Aplicar os coñecementos anteriores a resolución de problemas 
 
 Temporalización: 16 sesións 
 

Contidos: 
 

R Fraccións. 

R Fraccións equivalentes. 

R Comparación de fraccións 

R Suma e resta de fraccións  

R Multiplicación e división de fraccións 

F Operacións combinadas con fraccións 

F Números racionais 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes sinxelas, as 
súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

b, e, f, 
g, h 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, fraccionarios e 
decimais) e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente a 
información cuantitativa. 

 Le, escribe fraccións, compáraas, e ordena e 
comprende a súa utilización en situacións 
da vida cotiá. 

CL 
CMCT 

B2-2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto 
e dos tipos de números. 

e, f, g, 
h 

B2-2.7. Realiza operacións de conversión entre 
números decimais e fraccionarios, acha 
fraccións equivalentes e simplifica fraccións, 
para aplicalo na resolución de problemas. 

 Resolve problemas a través das operacións 
con fraccións e fraccións equivalentes. CMCT 

AA 

B2-3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas 
como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

e, f 

B2-3.1. Realiza operacións combinadas entre 
números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, ben mediante o cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
medios tecnolóxicos utilizando a notación máis 
adecuada e respectando a xerarquía das 
operacións. 

 Resolve correctamente operacións 
combinadas entre números enteiros e 
fraccionarios. CMCT 

CD 
AA 

 

 
UNIDADE 2. Decimais 

 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 



15 

 

 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán a conversión de fraccións en 
expresión decimal . Coñecerán os diferentes tipos de decimais. Atendendo os factores do 
denominador preverán o tipo de decimal resultante. Finalmente obterán a fracción 
xeneratriz nos diferentes casos e asociarán os decimais cos números racionais 
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son 
indispensables para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. 
Deberán, polo tanto, quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Converter fracción en decimal 
o Coñecer os diferentes tipos de decimais 

o Atendendo ós factores do denominador saber que tipo de decimal resultará 

o Asociar números decimais con números racionais 
 
 Temporalización: 4 sesións 
 

Contidos: 
 

R Expresión dunha fracción como un número decimal. 

F Tipos de números decimais. 

F Fracción xeneratriz 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2-1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes sinxelas, as 
súas operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

b, e, f, 
g, h 

B2-1.2. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica 
neste caso o grupo de decimais que se repiten 
ou forman período. 

 Distingue os diferentes tipos de decimais 

 Coñece o tipo de decimal equivalente sen  
necesidade de efectuar a división  

CL 
CMCT 

B2-1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente 
a un decimal exacto ou periódico. 

 Acha a fracción xeneratriz de calquera 
decimal 

CMCT 

 

 

UNIDADE 3. Potencias 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán as potencias. Identificarán as 
potencias de números enteiros e fraccións. Realizarán operacións con potencias. Calcularán o 
valor da potencia dun número enteiro, produto ou o cociente de potencias. Resolverán 
operacións combinadas con potencias.  
 

Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  
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Nesta unidade son os seguintes: 
o Transformar una potencia de expoñente negativo  
o Realizar, aplicando correctamente as propiedades, operacións e operacións 

combinadas con potencias de expoñente  
o Aplicar os coñecementos anteriores a resolución de problemas 

  
 Temporalización: 24 sesións 
 

Contidos: 
 

F Potencias de números enteiros con expoñente enteiro. Operacións 

F Operacións combinadas de potencias de números enteiros con expoñente enteiro 

F Potencias de números fraccionarios con expoñente natural: operacións 

F Potencias de fraccións con expoñente enteiro 

F Operacións combinadas de potencias  con expoñente enteiro 

 
Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes 
sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

b, e, f, g, h 

B2-1.1. Identifica os distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, fraccionarios e 
decimais) e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente a 
información cuantitativa. 

 Le e escribe potencias e 
comprende a súa utilización en 
situacións da vida cotiá. 

CMCT 
AA 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do 
concepto e dos tipos de números 

e, f, g, h 

B2-2.4. Realiza cálculos nos que interveñen 
potencias de expoñente natural e enteiro 
aplicando as regras básicas das operacións 
con potencias. 

 Resolve problemas a través das 
operacións con potencias CMCT 

AA 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas 
como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

e, f 

B2.3.1. Realiza operacións combinadas entre 
números enteiros, decimais e fraccionarios, 
con eficacia, mediante o cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
medios tecnolóxicos, utilizando a notación 
máis axeitada e respectando a xerarquía das 
operacións. 

 Resolve exercicios con potencias 
respectando a xerarquía das 
operacións 

CMCT 
CD 
  AA 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando 
diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos 
resultados obtidos. 

e, f 
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B2-4.2. Realiza cálculos con números 
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais 
decidindo a forma máis adecuada (mental, 
escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 

 Utiliza a forma máis adecuada para 
realizar os cálculos con potencias  

CMCT 
AAIE 

 
 
 
UNIDADE 4. Polinomios 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos utilizarán as expresións algebraicas e 

coñecerán o valor numérico dunha expresión algebraica. Identificarán os monomios e os 

polinomios e realizarán sumas, restas e multiplicacións e divisións (so con monomios e 

polinomio entre monomio) con eles. Resolverán operacións combinadas con monomios. 

Tamén aprenderán a extraer factor común dun polinomio. Utilizarán as igualdades notables 

(cadrados dunha suma, cadrados dunha diferenza e suma por diferenza). Expresarán un 

polinomio como cadrado dunha suma ou unha diferenza. Expresarán un polinomio como 

produto dunha suma por unha diferenza.  

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer os polinomios : termos, grado. 
o Sumar, restar, multiplicar e dividir polinomios. 
o Extraer factor común. 
o Coñecer as Igualdades notables e operar con elas en operacións combinadas. 
o Resolución de problemas sinxelos. 

 
 Temporalización: 24 sesións 
 

Contidos: 
 

F Polinomios   

F Operacións  con polinomios: suma, resta multiplicación e división 

F Factor común. Igualdades notables 

 
Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2-6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais 
que os rexen, utilizando a linguaxe algebraico para expresalos, comunicalos, e 
realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar 
con expresións algebraicas. 

e , f, g , h 

B2-6.1. Describe situacións ou enunciados que 
dependen de cantidades variables ou 

 Opera con monomios e polinomios 
e resolve os exercicios e problemas 

CMCCT 
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descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións algebraicas, e 
opera con elas. 

que se lle expoñen. 

B2-6.2. Identifica propiedades e leis xerais a 
partir do estudo de procesos numéricos 
recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a 
linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións 

 Expresa propiedades e leis en 
linguaxe algebraica e calcula ou seu 
valor numérico en casos concretos 

CMCCT 

B2-6.3. Utiliza as identidades algebraicas notables 
e as propiedades das operacións para 
transformar expresións algebraicas. 

 Identifica e aplica as igualdades 
notables. 

CMCCT 

 
 
UNIDADE 5. Ecuacións de 1º e 2º grao 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos operarán con ecuacións de primeiro e 
segundo grao. Coñecerán as igualdades algebraicas e os elementos que conforman as 
ecuacións. Resolverán ecuacións de primeiro grao (con paréntese e con denominadores) e de 
segundo grao. Resolverán problemas mediante ecuacións de 1º grao. Estudarán o número de 
solucións dunha ecuación de segundo grao. Resolverán problemas utilizando ecuacións de 2º 
grao. Como traballo cooperativo organizarán un espectáculo no centro. 
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Identificar igualdades algebraicas. 
o Distinguir  ecuación de identidade. 
o Apreciar se un número é solución dunha ecuación 
o Resolver ecuacións de 1ºgrao. 
o Resolver ecuacións de 2º grao incompletas. 
o Resolver a ecuación xeral de 2º grao 
o Coñecer o discriminante e a súa relación co número de solucións dunha ecuación 

de 2º grao.  
o Resolución de problemas mediante ecuacións. 

 

 Temporalización: 24 sesións 
 

Contidos: 
 

R Ecuacións de 1º grao 

F Ecuacións de 2º grao 

F Resolución de problemas mediante ecuacións 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2-7. Utilizar a linguaxe algebraico para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, 
aplicando para a súa resolución métodos algebraicos ou gráficos e contrastando os 

f,  h 
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resultados obtidos. 
B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un 
sistema), se un número ou uns números é ou son 
solución desta. 

 Comproba se un número é a 
solución a unha ecuación dada e 
acha o valor de distintas ecuacións. 

CMCT 
AA 

B2-7.2. Formula alxebricamente unha situación 
da vida real mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o 
resultado obtido. 

 Resolve problemas mediante 
ecuacións de primeiro e segundo 
grao. 

CMCT 
AA 

 
 
UNIDADE 6. Sistemas de ecuacións 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos operarán cos sistemas de ecuacións. 
Identificarán as ecuacións lineais e os sistemas de ecuacións e recoñecerán os seus elementos. 
Coñecerán os distintos métodos de resolución de sistemas (substitución, igualación e 
redución) e aprenderán a aplicalos para resolver problemas e exercicios. Calcularán solucións 
de ecuacións lineais e resolverán sistemas de ecuacións lineais e problemas utilizando 
sistemas de ecuacións.  
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Resolver sistemas por diferentes métodos 
o Resolución de problemas sinxelos.  

 
 Temporalización: 10 sesións 
 

Contidos: 
 

F Ecuacións lineais 

F Sistemas de ecuacións lineais 

F Resolución de sistemas de ecuacións 2x2 

F Métodos de resolución de sistemas 

F Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións 

 
Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2-7. Utilizar a linguaxe algebraico para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, 
aplicando para a súa resolución métodos algebraicos ou gráficos e contrastando os 
resultados obtidos. 

f,  h 

B2-7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un 
sistema), se un número ou uns números é ou son 
solución desta. 

 Comproba se un número é a 
solución dun sistema de ecuacións 
lineais 2x2   

CMCT 
AA 
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 Resolve un sistema de ecuacións 
lineais 2x2 por diferentes 
procedementos. 

B2-7.2. Formula alxebricamente unha situación 
da vida real mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, resólveas e interpreta o 
resultado obtido. 

 Resolve problemas mediante 
sistemas de ecuacións lineais 2x2. CMCT 

AA 

 

 
UNIDADE 7. Proporcionalidade numérica 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán a proporcionalidade numérica. 
Saberán que é unha razón e unha proporción e cales son as súas propiedades. Distinguirán 
cando dúas magnitudes son directamente ou inversamente proporcionais. Resolverán 
problemas mediante regras de tres simple directa e simple inversa. Identificarán as 
reparticións proporcionais e realizarán reparticións directa e inversamente proporcionais. 
Recoñecerán as porcentaxes e resolverán problemas con eles. Distinguirán os aumentos e 
diminucións porcentuais e resolverán problemas de porcentaxes encadeadas.  
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Recoñecer magnitudes directamente proporcionais. 
o Recoñecer magnitudes inversamente proporcionais. 
o Facer repartos proporcionais. 
o Resolver problemas sinxelos de proporcionalidade.  
o Coñecer e comprender o concepto de Porcentaxe. 
o Calcular aumentos e diminucións porcentuais. 
o Resolución de problemas sinxelos de porcentaxes.  

 
 Temporalización: 10 sesións 
 

Contidos: 
 

F Razón e proporción 

F Propiedades da proporcionalidade  

F Magnitudes directamente proporcionais 

F Magnitudes inversamente proporcionais  

F Repartos proporcionais 

F Porcentaxes  

F Aumentos e diminucións porcentuais 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
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B2-5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos 
descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas 
que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais.. 

e, f, g, h 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás. 

 Identifica unha relación de proporcionalidade 
en problemas da vida cotiá  

 Resolve problemas de proporcionalidade da 
vida cotiá a partir do concepto de 
proporcionalidade directa ou inversa 

 Resolve problemas de porcentaxes 

CMCCT 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece 
que interveñen magnitudes que non son directa 
nin inversamente proporcionais. 

 Recoñece situacións nas que duas 
magnitudes non gardan unha relación de 
proporcionalidade 

CMCCT 

 

Bloque 3. Xeometría 
 
Unidades e temporalización 

Unidade 8: 
Proporcionalidade xeométrica  

10 sesións Unidades 9: 
Corpos xeométricos. Áreas e 
volumes 

22 sesións 

  
UNIDADE 8. Proporcionalidade xeométrica 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos aproximaranse ao estudo da 
proporcionalidade xeométrica. Identificarán os segmentos proporcionais a partir da razón dos 
segmentos. Estudarán o Teorema de Tales e a súa representación gráfica para dividir 
segmentos en partes iguais ou proporcionais. Analizarán a semellanza dos triángulos en base 
aos seus tres criterios de semellanza. Recoñecerán as escalas e distinguirán as escalas 
numéricas e as escalas gráficas. Aprenderán a dividir segmentos en partes iguais ou 
proporcionais. Resolverán problemas mediante a semellanza de triángulos. Calcularán 
perímetros e áreas de polígonos semellantes e aprenderán a calcular distancias nun mapa.  

 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer e aplicar o Teorema de Tales. 
o Recoñecer triángulos  semellantes. 
o Aplicar os criterios de semellanza de triángulos. 
o Recoñecer polígonos semellantes. 
o Coñecer o concepto de escalas. 
o Resolución de problemas sinxelos de semellanzas e escalas.  

 

 Temporalización: 10 sesións 
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Contidos: 
 

F Segmentos proporcionais 

F Teorema de Tales 

F Semellanza de triángulos 

F Criterios de semellanza de triángulos 

F Polígonos semellantes 

F Escalas 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas 
de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos 
corpos elementais, de exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como 
pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos 

f, l, n 

B3.2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros dados, e establece 
relacións de proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 

 Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros dados 

 Acha relacións de 
proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous 
polígonos semellantes 

CMCT 
 
 

B3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en 
situacións de semellanza, utiliza o teorema de 
Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en 
contextos diversos. 

 Coñece en que casos dous triángulos 
son semellantes 

 Utiliza o teorema de Tales para o 
cálculo indirecto de lonxitudes en 
contextos diversos. 

CMCT 
AA 
CEC 

B3-2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría 
analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de 
figuras planas, utilizando a linguaxe matemática adecuada expresar o procedemento 
seguido na resolución. 

e, f 

B3-2.1. Resolve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies e ángulos de 
figuras planas, en contextos da vida real, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as 
técnicas xeométricas máis apropiadas. 

 Resolve problemas relacionados coa 
semellanza de triángulos e polígonos 
semellantes. 

CMCT 
CD 
AA 
CEC 

B3-2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de 
semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

e, f, l, n 

B3-4.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a 
razón de semellanza e a razón de superficies e 
volumes de figuras semellantes. 

 Recoñece polígonos semellantes e 
calcula a razón de semellanza e a 
razón das áreas e perímetros. 

CMCT 
AA 
CEC 

B3-4.2. Utiliza a escala para resolver problemas 
da vida cotiá sobre planos, mapas e outros 
contextos de semellanza. 

 Identifica e interpreta as escalas e 
utilízaas para calcular distancias nun 
mapa e resolver problemas da vida 
cotiá. 

CMCT 
AA 
CEC 

 

UNIDADE 9. Corpos xeométricos. Áreas e volumes 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
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 Enfoque da unidade. Nestas unidades os alumnos traballarán cos corpos xeométricos e as 
súas áreas. Identificarán as rectas e planos no espazo. Coñecerán os poliedros, prismas, 
pirámides e corpos de revolución e os seus elementos, representaranos graficamente, obterán 
o seu desenvolvemento plano e calcularán a súa área. Como traballo cooperativo farán 
camisetas personalizadas para unha celebración. 
Os alumnos traballarán co volume dos corpos xeométricos. Identificarán o volume dun corpo e 
expresarán as súas medidas de forma complexa e incomplexa. Aprenderán a transformar as 
unidades de volume. Establecerán a relación entre as unidades de volume (volume-capacidade 
e volume-masa). Coñecerán o principio de Cavalieri e aplicarano nos problemas de volume de 
corpos xeométricos. Calcularán volumes de corpos xeométricos (ortoedro, cubo, prisma, 
cilindro, pirámide, cono, esfera e figuras esféricas).  
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Recoñecer un poliedro. 
o Coñecer os poliedros regulares e as súas características. 
o Recoñecer e nomear Prismas e Pirámides. 
o Calcular áreas e volumes de Prismas e Pirámides. 
o Recoñecer os corpos de revolución: Cilindro, Cono e Esfera. 
o Calcular áreas e volumes do Cilindro, Cono e Esfera. 
o Resolución de problemas sinxelos de cálculo de e áreas e volume de corpos 

xeométricos.  
 

 Temporalización: 22 sesións 
 

Contidos: 
 

F Poliedros 

F Poliedros regulares   

F Prismas   

F Pirámides  

F Área de prismas e pirámides  

F Corpos de revolución  

F Área de corpos de revolución  

F Volumes  de corpos xeométricos (excepto troncos) 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B3-3. Analizar distintos corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, 
arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos 
obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

e, f 

B3-3.1. Analiza e identifica as características de 
distintos corpos xeométricos, utilizando a 
linguaxe xeométrica adecuada. 

 Recoñece as características dos 
corpos xeométricos, describe as 
súas caras, vértices e arestas e 
identifica se son regulares ou non. 

CMCT 
AA 
CEC 
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 Acha o volume dun corpo, exprésao 
na unidade de medida adecuada e 
establece a relación entre as 
unidades de volume, capacidade e 
masa. 

B3-3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir 
dos seus desenvolvementos planos e 
reciprocamente. 

 Debuxa o desenvolvemento plano 
de distintos corpos xeométricos e 
obtén corpos xeométricos a partir 
dos seus desenvolvementos planos. 

 Calcula o volume e analiza as 
características dos distintos corpos 
xeométricos 

CMCT 
AA 
CEC 

B3-4. Resolver problemas que leven o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 

e, f, l, n 

B3-4.1. Resolve problemas da realidade mediante 
o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrico e 
algebraico adecuados. 

 Resolve problemas mediante o 
cálculo de áreas de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes 
xeométrico e algebraico adecuados. 

 Resolve problemas mediante o 
cálculo de volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes 
xeométrico e algebraico adecuados 

CMCT 
AA 
CEC 

 

 
Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 
Unidades e temporalización:  
 

Unidade 10: Estatística      10 sesións 

 

UNIDADE 10. Estatística 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos penetraranse na análise da estatística . 
Aprenderán como funcionan os estudos estatísticos e que variables manexan e como as 
clasifican. Analizarán as distintas frecuencias e organizaranas en táboas de frecuencias. 
Recoñecerán as diferentes representacións gráficas (barras e sectores) dos datos 
estatísticos. Identificarán as medidas estatísticas e calcularanas e interpretarán. 
Diferenciarán os experimentos aleatorios e os experimentos deterministas.  
 

 Mínimos esixibles: Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais para a formación do alumno ou que son 
indispensables para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. 
Deberán, polo tanto, quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer as variables estatísticas e distinguir os tipos. 
o Calcular Frecuencias e elaborar táboas de frecuencias, agrupando datos cando 

sexa preciso. 
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o Representar datos utilizando o gráfico axeitado. 
o Calcular medidas estatísticas de centralización con datos sen agrupar e con 

datos agrupados. 
o Calcular medidas estatísticas de dispersión con datos sen agrupar e con datos 

agrupados. 
 
  Temporalización: 10 sesións 

 

Contidos: 
 

F Poboación e mostra. 

F Variables estatísticas . Tipos 

F Frecuencias. Táboas de frecuencias (sen agrupamento) 

F Gráficos estatísticos (sen agrupamento) 

F Medidas estatísticas (sen agrupamento) 

F Frecuencias. Táboas de frecuencias (con agrupamento) 

F Gráficos estatísticos (con agrupamento) 

F Medidas estatísticas (con agrupamento) 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B5-1. Formular preguntas adecuadas para coñecer as características de 
interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes 
para respondelas, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as 
ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo 
gráficas, calculando os parámetros relevantes e obtendo conclusións 
razoables a partir dos resultados obtidos. 

a, b, 
c, d, 
e, f, g, 
h, m 

B5-1.1. Define poboación, mostra e 
individuo desde o punto de vista da 
estatística, e aplícaos a casos concretos. 

 Recoñece os elementos 
dos estudos estatísticos. 

CL 
CMCT 
AA 
IE 

B5-1.2. Recoñece e propón exemplos de 
distintos tipos de variables estatísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas. 

 Deseña un estudo 
estatístico establecendo as 
variables estatísticas. 

CL 
CMCT 
AA 
IE 

B5-1.3. Organiza datos, obtidos dunha 
poboación, de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula as súas 
frecuencias absolutas e relativas, e 
represéntaos graficamente. 

 Identifica as variables dos 
estudos estatísticos a partir 
dos datos obtidos nos 
enunciados dos exercicios. 

CL 
CMCT 
AA 
IE 

 
 

E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
 
MODELOS METODOLÓXICOS: PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: AGRUPAMENTO: 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 
 Aprendizaxe cooperativo. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 
 Motivación. 

 Tarefas individuais. 

 Parellas. 
 Pequeno grupo. 
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 Outros.  Personalización. 
 Outros. 

 Gran grupo. 
 

 
 
F.-AVALIACIÓN 

1. Traballo diario 

Cada profesor/a elixiría, entre os seguintes, aqueles que considere máis adecuados: 

 Libreta  

 Tarefas na aula 

 Tarefas a través de EDIXGAL 

 Emprego de ferramentas informáticas 

 Controis dunha duración máxima de 25´ 

 Outros 

2. Exames 

Un máximo de tres exames por avaliación (si é posible que sexan dunha ou dúas UDs) 

3. Cualificación da avaliación 

A cualificación de cada avaliación será a seguinte: 0.2*TD+0.8*E; onde,  

 TD é a nota do traballo diario cualificado sobre 10 puntos 

 E, é a nota media dos exames de cada avaliación 

4. Ao rematar a primeira e a segunda avaliación, e dentro das dúas seguintes semanas,  
farase un exame global das unidades desa avaliación. 

Se a cualificación deste exame é superior a obtida na avaliación, modificarase a 
cualificación da avaliación pola nota deste exame. O global, servirá entón de recuperación 
para o alumnado que non tivera superada a avaliación. 

Na terceira avaliación ó exame global realizarase se o/a profesor/a o considera 
conveniente e só para os estudantes que determine. 

No terceiro trimestre, realizarase un exame da primeira e outro da segunda avaliación para 
aqueles estudantes que non aprobaron a avaliación logo do exame global e para os 
estudantes que desexen mellorar a cualificación obtida. Se a cualificación dalgún destes 
exames é maior ca obtida logo do exame global, esa será a cualificación desa avaliación. 

A cualificación final será a media das cualificacións das tres avaliacións. 

 

G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 EDIXGAL 
 Aula Virtual 

 

H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 

 Seguindo as unidades do libro de texto traballaranse os seguintes contidos: 
 Comprensión lectora. 
 Expresión oral e escrita 
 Comunicación audiovisual 
 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 
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 Emprendemento 
 Educación cívica e constitucional 
 Valores persoais 

ANEXO V 

 
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º de ESO 
A.-INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea, desenvólvese 
especialmente grazas á contribución da materia de Matemáticas. Esta competencia enténdese como 
habilidade para desenvolver e aplicar o razoamento matemático co fin de resolver problemas diversos 
en situacións cotiás; en concreto, engloba os seguintes aspectos e facetas: pensar, modelar e razoar 
de forma matemática, expor e resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar os 
símbolos matemáticos, comunicarse coas Matemáticas e sobre as Matemáticas, e utilizar axudas e 
ferramentas tecnolóxicas. Doutra banda, o pensamento matemático axuda á adquisición do resto de 
competencias e contribúe á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se desenvolva 
mellor tanto no ámbito persoal como social. 

 
A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixos fundamentais 

no proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das capacidades esenciais que se 
desenvolven coa actividade matemática é a habilidade de formular, expor, interpretar e resolver 
problemas, xa que permite ás persoas empregar os procesos cognitivos para abordar e resolver 
situacións interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de máximo interese para o 
desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de resolución e investigación 
están involucradas moitas outras competencias, ademais da matemática, entre outras a comunicación 
lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido 
de iniciativa e emprendemento ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua 
na medida que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar de forma adecuada a 
información e, no seu caso, servir de apoio á resolución do problema e comprobación da solución; ou 
a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes solucións. 

 
O alumnado que curse esta materia profundará no desenvolvemento das habilidades de 

pensamento matemático; concretamente na capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar solucións prácticas aos mesmos; tamén debe valorar as posibilidades de aplicación 
práctica do coñecemento matemático tanto para o enriquecemento persoal como para a valoración 
do seu papel no progreso da humanidade. 

 
É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as 

competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de aprendizaxe avaliables 
formuláronse tendo en conta a imprescindible relación entre os devanditos elementos. Todo iso 
xustifica que se organizou ao redor dos seguintes bloques para os cursos de 3.º e 4.º de ESO, 
fortalecendo tanto os aspectos teóricos como as aplicacións prácticas en contextos reais dos mesmos: 
Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas, Números e álxebra, Xeometría, Funcións e Estatística 
e probabilidade. 

 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas é común aos dous cursos e debe 

desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío 
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condutor da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: a 
resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, 
as actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. 
Os bloques de contido que articulan a área son os seguintes: 
 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
 Bloque 2. Números e Álxebra. 
 Bloque 3. Xeometría. 
 Bloque 4. Funcións. 
 Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

 

 
B.-OBXECTIVOS CURRICULARES E COMPETENCIAS CLAVE 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a)  Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 
b)  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c)  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir  novos  coñecementos. Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
f )  Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 
g)  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 
h)  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
i )  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l )  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
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deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo 
á súa conservación e mellora. 
n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 
exercicio deste dereito. 
o)  Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática ey competencias básicas en ciencia ey tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido dae iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 

Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co estudo 
das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, quedar consolidados no curso.  

No seguinte epígrafe especifícanse os mínimos esixibles en cada unidade  

 
D: UNIDADES, TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, ESTÁNDARES, INDICADO-
RES, COMPETENCIAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
 

Temporalización: O longo de todo o curso 
 

Contidos: 

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

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
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xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración 
e presentación dos informes correspondentes. 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:  
 Recollida ordenada e a organización de datos.  
 Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 
 Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais, e 

realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  
 Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 
 Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e as conclusións 

e os resultados obtidos. 
 Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

 
Criterios , obxectivos,  estándares e competencias: 

B1.1. Expresar, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema f, h 

B1.1.1. Expresa, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

CCL 

CMCCT 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas 

e, f, h 

 

B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 

CMCCT 

 

B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 

CMCCT 

B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

CMCCT 

 

B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

CMCCT 
CAA 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 
predicións. 

b, e, f, g, h 

B1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

CMCCT 

 

B1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

CMCCT 

 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc. 

b, e, f 

 

B1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución, e os 
pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 

CMCCT 

 

B1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou 

CMCCT 
CAA 
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máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.  
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e expresaos con 
linguaxe  apropiada 

CMCCT 

 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

f, h 

B1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

CCL 
CMCCT 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade 

a,b, c, d, e, 
f, g 

B1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

CMCCT 
CSC 

B1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 
CSIEE 

B1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

CMCCT 

 

B1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. CMCCT 

B1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 

 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

e, f, g 

B1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático 

a, b, c, d, e, 
f, g, l, m, n, 
ñ, o 

B1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

B1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 

B1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. CMCCT 

B1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos 
como na resolución de problemas. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

B1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. CSC 
CSIEE 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

b, g 

B1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 
CSIEE 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

b, g 
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B1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares 

CMCCT 

-CA 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

b, e, f, g 

B1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente.  

CMCCT 
CD 

 

B1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 

 

B1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

 

B1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 

 

B1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer informacións e elaborar conclusións. 

CMCCT 

 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

a, b, f, g, e 

B1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, 
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

CCL 
CD 

 

B1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 

CCL 

B1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes 
e débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 

CD 
CAA 

B1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. CD 
CSC 
CSIEE 

 

Mínimos esixibles 
o Analizar e comprender o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 

do problema). 
o Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 
o Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

o Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa linguaxe 
apropiada 

 
Bloque 2. Números e Álxebra. 
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Unidades e temporalización:  

 
 

UNIDADE 1. Números Reais 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque de la unidad. Nesta primeira unidade os alumnos identificarán, clasificarán e 
operarán con números racionais, irracionais e reais. Aprenderán a realizar aproximacións por 
exceso ou por defecto a través do truncamiento e do redondeo. Calcularán os erros absolutos 
e relativos dos números reais. Identificarán os distintos tipos de intervalos e semirrectas e 
representaranos. Acharán os conxuntos numéricos aos que pertencen certos números, 
calcularán a unión e a intersección de dous intervalos. 

 

 Mínimos esixibles:.  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Clasificar números reais (racionais e irracionais) 
o Aproximar números reais 
o Valorando o erro cometido nunca aproximación 
o Realizar operacións combinadas con números reais 
o Manexar intervalos de números reais 

 
Temporalización: 5  sesións 
 

Contidos: 

F Números reais 

F Aproximación de números reais 

F Errores de aproximación 

F Intervalos de números reais 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Coñecer os distintos tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das 
súas propiedades máis características: divisibilidade, paridade, infinitud, proximidade, 
etcétera 

f, l 

B2-1.1. Recoñece os distintos tipos números 
(naturais, enteiros, racionais e irracionais e reais), 
indicando o criterio seguido, e utilízaos para 
representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

 Identifica, ordena, clasifica e representa 
distintos tipos de números. 

CMCT 
AA 

B2-2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados 
coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo 

b, f 

B2-2.1. Opera con eficacia empregando cálculo 
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 

 Emprega a calculadora e utiliza a 
notación máis adecuada na resolución 

CMCT 

Unidade 1: 
Números reais 

  5 sesións Unidade 4: 
Ecuacións e inecuacións 

12 sesións 

Unidade 2: 
Logaritmos 

12 sesións Unidade 5: 
Sistemas de ecuacións e inecuacións 

10 sesións 

Unidade 3: 
Polinomios. Fraccións alxebraicas 

14 sesións   



34 

 

ou programas informáticos, e utilizando a 
notación máis adecuada. 

de problemas. AA 

B2-2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga 
se os resultados obtidos son razoables. 

 Aproxima por exceso e por defecto 
utilizando o redondeo e o truncamiento 
e calcula os erros de aproximación. 

CMCT 
AA 

B2-2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 
distintos tipos de números sobre la recta 
numérica utilizando diferentes escalas . Manexa 
intervalos na recta real 

 Ordena, clasifica y representa distintos 
tipos de números sobre la recta 
numérica. Manexa intervalos na recta 
real 

CMCT 
AA 

 

 
UNIDADE 2. Logaritmos 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
o Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos manexarán , operarán con logaritmos e 

identificarán as súas propiedades.  
 
o Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer o concepto de logaritmo 
o Coñecer as propiedades dos logaritmos 
o Operar con logaritmos aplicando as súas propiedades 

Temporalización: 12 sesións 
 

Contidos: 

F Logaritmos 

F Propiedades dos logaritmos 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados 
coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo 

b, f 

B2-2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da 
súa definición ou mediante a aplicación das 
súas propiedades e resolve problemas sinxelos. 

 Identifica os logaritmos, recoñece as 
súas propiedades e aplícaas para 
resolver os exercicios e problemas 
sinxelos. 

 Realiza cálculos con logaritmos 
aplicando as súas propiedades 

CMCT 

 

 

 
UNIDADE 3. Polinomios e fraccións alxebraicas 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán o seguinte: 

 Manexar os polinomios e as fraccións algebraicas. Identificar os polinomios e realizar 
operacións con eles (sumas, restas, multiplicación, división, potencias e raíces).  Recoñecer o 
teorema do resto e aplicalo nas súas operacións. Extraer o factor común dun polinomio. 
Identificar e aplicar a regra de Ruffini e factorizar un polinomio  
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 Ademais operarán con fraccións algebraicas.  

 

 Mínimos esixibles:.  
Nesta unidade son os seguintes: 

o Operar con polinomios 
o Coñecer e aplicar o teorema do resto 
o Achar as raíces dun polinomio 
o Factorizar un polinomio 
o Simplificar e operar fraccións alxebraicas 

 
Temporalización: 14 sesións 
 

Contidos: 

R Teorema do resto 

R Raíces dun polinomio. Teorema do factor 

R Factorización 

F Fraccións alxebraicas 
 

Criterios , obxectivos,  estándares, indicadores e competencias: 

B2-3. Construír e interpretar expresións algebraicas, utilizando con destreza a 
linguaxe algebraico, as súas operacións e propiedades 

b, f 

B2-3.1. Exprésase de maneira eficaz facendo uso 
da linguaxe algebraico.  

 Le e escribe expresións algebraicas, 
compáraas e ordena; comprende a súa 
utilización en situacións da vida cotiá. 

CL 
CMCT 
AA 

B2-3.2. Obtén as raíces dun polinomio e o 
factoriza utilizando a regra de Ruffini ou outro 
método máis adecuado.  

 Obtén as raíces de polinomios e 
factoriza polinomios utilizando o 
método máis adecuado. 

CL 
CMCT 
AA 

B2-3.3. Realiza operacións con polinomios, 
igualdades notables e fraccións algebraicas 
sinxelas. 

 Resolve problemas e exercicios con 
polinomios, igualdades notables e 
fraccións algebraicas. 

CL 
CMCT 
AA 

 
UNIDADE 4. Ecuacións e inecuacións 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán o seguinte: 
Utilizar e resolver ecuacións e inecuaciones. Identificar os elementos das ecuacións e as súas 
solucións .Operar con ecuacións de primeiro e segundo grao.  
Ademais utilizarán e resolverán inecuacións. Resolverán ecuacións bicuadradas, con radicais 
e fraccións algebraicas. Operarán inecuaciones de primeiro e segundo grao cunha incógnita. 
Resolverán ecuacións bicuadradas, racionais, con radicais e mediante factorización, tamén 
resolverán inecuaciones cunha incógnita así como ecuacións exponenciais e logarítmicas  
 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Resolver ecuacións bicuadradas, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas 
o Resolver inecuacións de primeiro e segundo grao 
o Resolver problemas mediante ecuacións e unecuacións 

 
Temporalización: 12 sesións 
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Contidos: 

R Ecuacións sinxelas de grao superior 

F Resolución de problemas mediante ecuacións 

F Outros tipos de ecuacións : racionais , irracionais, exponenciais, logarítmicas 

F Inecuacións 

F Ecuacións sinxelas de grao superior 
 

Criterios , obxectivos,  estándares, indicadores e competencias: 

B2-4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de 
contextos reais. 

f, g 

B2-4.1. Fai uso da descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

 Identifica as ecuacións e resolve 
ecuacións de primeiro e segundo grao 
utilizando o método máis adecuado. 

 Resolve inecuaciones de primeiro e 
segundo grao. 

CMCT 
AA 

B2-4.2. Formula alxebraicamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estúdao e 
resolve, mediante inecuaciones, ecuacións ou 
sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

 Resolve ecuacións bicuadradas, 
racionais, con radicais , e mediante 
factorización, exponenciais e  
logarítmicas 

CMCT 
AA 

 

 
UNIDADE 5. Sistemas de ecuacións e inecuacións 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán o seguinte: 
 Operar con sistemas de ecuacións. Identificar os sistemas de ecuacións e clasificalos. 
 Determinar gráficamente o número de solucións dos sistemas de ecuacións lineais 
 Ademais operarán con sistemas de inecuacións. Resolverán sistemas de ecuacións lineais e 
 non lineais. Identificarán e resolverán sistemas de inecuaciones cunha e dúas incógnitas. 
  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Resolver sistemas de ecuacións lineais 
o Resolver sistemas de ecuacións non lineais 
o Resolver sistemas de inecuacións cunha incógnita 
o Resolver sistemas de inecuacións con dúas incógnitas 
o Resolver problemas mediante sistemas 

 
Temporalización: 10 sesións 
 

Contidos: 

F Sistemas de ecuacións non lineais 

F Sistemas de inecuacións cunha incógnita 

F Sistema de inecuacións con dúas incógnitas 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias:  

B2-4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de 

f, g 
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contextos reais. 
B2-4.1. Fai uso da descomposición factorial para a 
resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

 Identifica os sistemas de ecuacións 
lineais e non lineais e resólveos 
utilizando o método máis adecuado. 

 Resolve sistemas de inecuaciones cunha 
ou dúas incógnitas 

CMCT 
AA 

B2-4.2. Formula alxebraicamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estúdao e 
resolve, mediante inecuaciones, ecuacións ou 
sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

 Interpreta, expón e resolve problemas 
relacionados cos seus intereses e coa 
vida cotiá mediante sistemas de 
ecuacións e inecuaciones. 

CMCT 
AA 

 
 

Bloque 3. Xeometría. 
 

Unidades e temporalización:  

 

UNIDADE 6. Trigonometría 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos penetraranse no mundo da trigonometría. 
Coñecerán as medidas dun ángulo agudo e identificarán a equivalencia entre graos e radianes. 
Recoñecerán e acharán as razóns trigonométricas dun ángulo e as relacións entre elas. Tamén 
acharán as relacións trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, opostos e 
negativos. Identificarán o signo das razóns trigonométricas. Calcularán a resolución de 
triángulos rectángulos. Tamén calcularán as razóns trigonométricas dun ángulo coñecida unha 
delas. Reducirán ángulos ao primeiro cuadrante. Resolverán problemas mediante 
trigonometría.  

 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer as medidas de ángulos: Graos e radiáns 
o Transformar graos en radiáns e viceversa 
o Coñecer as razóns trigonométricas dun ángulo agudo 
o Coñecer as razóns dos ángulos usuais 
o Calcular as razóns dun ángulo por redución ó primeiro cuadrante 
o Coñecer a relación entre as razóns trigonométricas dun mesmo ángulo 
o Resolver triángulos rectángulos 

 
Temporalización: 16 sesións 
 

Contidos: 

F O radián 

F Razóns trigonométricas dun ángulo agudo  

F  Relacións entre as razóns trigonométricas: Fórmulas pitagóricas 

F Razóns trigonométricas  de 30°, 45° e 60°   

F Razóns trigonométricas dun ángulo calquera   

Unidade 6: 
Trigonometría 

16 sesións Unidade 7: 
Vectores e rectas 

18 sesións 
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F Signo das razóns trigonométricas      

F Relacións entre as razóns trigonométricas: reducción ao 1º cuadrante 

F Resolución de triángulos  rectángulos     
 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, 
así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resolver 
problemas trigonométricos en contextos reais. 

f, l 

B3-1.1. Utiliza conceptos e relacións da 
trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, se fose preciso, 
para realizar os cálculos. 

 Emplea los conceptos da 
trigonometría básica e as súas 
unidades de medida. 

 

CMCT 
CD 
AA 

B3-2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuadas, e aplicando as unidades de medida. 

b, e, f 

B3-2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, 
estratexias e fórmulas apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 

 Utiliza a calculadora para realizar 
cálculos na resolución de exercicios 
e problemas trigonométricos. 

CMCT 
CD 
AA 

B3-2.2. Resolve triángulos utilizando as 
razóns trigonométricas e as súas relacións. 

 Resolve triángulos utilizando a  
trigonometría. 

CMCT 
CD 
AA 

 

 
UNIDADE 7. Vectores e rectas 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos manexarán vectores e rectas. Identificarán os 
elementos dun vector e os vectores paralelos e perpendiculares. Calcularán as coordenadas 
dun vector e o módulo dun vector. Realizarán operacións con vectores e determinarán o 
vector de posición dun punto. Operarán coas distintas ecuacións da recta (vectorial, 
paramétricas, continua, punto-pendente, explícita e xeral). Establecerán a posición relativa de 
dúas rectas no plano. Tamén calcularán ecuacións dunha recta que pasa por dous puntos e as 
rectas paralelas e perpendiculares a unha dada. Como traballo cooperativo deseñarán unha 
campaña de reciclaxe. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer o concepto de Vector 
o Operar con vectores 
o Achar as ecuacións vectorial, paramétrica, continua , punto-pendente, explícita e 

xeral da recta 
o Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano 
o Achar o punto de corte de dúas rectas secantes 

 
Temporalización: 18 sesións 
 

Contidos: 

F Vectores 
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F Operacións con vectores  

F Ecuación vectorial das recta  

F Ecuacións paramétricas da recta   

F Ecuación continua da recta  

F Ecuación punto-pendente e explícita da recta 

F Ecuación xeral da recta 

F  Posición relativa de dúas rectas no plano 
 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría 
analítica plana para representar, describir e analizar formas e configuracións 
xeométricas sinxelas 

e, f 

B3-3.1. Establece correspondencias analíticas 
entre as coordenadas de puntos e vectores. 

 Identifica os vectores e calcula as súas 
coordenadas. 

 Recoñece os vectores paralelos e 
perpendiculares. 

CMCT 
AA 

B3-3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o 
módulo dun vector. 

 Calcula o módulo dun vector do modo 
máis adecuado 

CMCT 
AA 

B3-3.3. Coñece o significado de pendente dunha 
recta e diferentes formas de calculala. 

 Acha a ecuación punto-pendente da 
recta. 

CMCT 
AA 

B3-3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias 
formas, en función dos datos coñecidos 

 Realiza diversas operacións con 
vectores e obtén o vector de posición 
dun punto. 

CMCT 
AA 

B3-3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación 
dunha recta e utilízaas no estudo analítico das 
condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

 Opera coas distintas ecuacións da recta 
(vectorial, paramétricas, continua, 
punto-pendente, explícita e xeral) e coa 
posición relativa de dúas rectas no 
plano. 

CMCT 
AA 

B3-3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos 
para crear figuras xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características. 

 Utiliza GEOGEBRA para crear figuras e 
observar as súas propiedades 

CMCT 
CD 

Bloque 4. Funcións. 
 

Unidades e temporalización:  

 
UNIDADE 8. Funcións 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán coas funcións. Identificarán as 

funcións e coñecerán as distintas formas de representalas (enunciado, expresión algebraica, 
táboa, gráfica). Recoñecerán, analizarán e calcularán as características dunha función: dominio, 
percorrido, continuidade, puntos de corte, crecemento e decrecemento, simetrías e 

Unidade 8: 
Funcións 

6 sesións Unidade 10: 
Función exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas 

12 sesións 

Unidade 9: 
Funcións polinómicas e racionais 

6 sesións   
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periodicidade. Tamén identificarán, analizarán e calcularán as funcións definidas a anacos. 
Representarán gráficamente unha función e tamén estudarán as características dunha función 
determinada. Representarán gráficamente unha función definida a anacos.  

 
 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes:  
o Coñecer o concepto de función 
o Coñecer o concepto de gráfica 
o Determinar as características dunha función: dominio, percorrido, continuidade, 

puntos de corte cos eixos, crecemento e decrecemento, simetrías e periodicidade. 
o Representar gráficamente funcións definidas a trozos 

 
Temporalización: 6 sesións 
  
Contidos: 

F Concepto de función 

F Dominio y recorrido de una función  

F Continuidad y puntos de corte  con los ejes 

F Crecimiento y decrecimiento  

F  Simetría y periodicidad  

F Funciones definidas a trozos 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función 
que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

a,f,g 

B4-1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que poden ser descritas mediante 
unha relación funcional, e asocia as gráficas coas 
súas correspondentes expresións alxébricas. 

 Identifica as funcións e represéntaas 
nas súas distintas formas de acordo 
co que se indica no enunciado dos 
exercicios 

CMCT 
AA 

B4-1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais 

 Identifica, estima ou calcula o 
dominio, o percorrido, a 
continuidade, os puntos de cortes 
cos eixos, a simetría e a 
periodicidade de funcións. 

CMCT 
AA 

B4-1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento 
dunha función mediante a taxa de variación 
media calculada a partir da expresión alxébrica, 
unha táboa de valores ou da propia gráfica 

 Estuda o crecemento e o 
decrecemento dunha función e 
analiza os seus gráficos. 

CMCT 
AA 

B4-1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento 
dunha función mediante a taxa de variación 
media calculada a partir da expresión alxébrica, 
unha táboa de valores ou da propia gráfica 

 Representa e acha funcións 
definidas a anacos. CMCT 

AA 

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 
representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información 
sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles resultados finais 

a,f,g 

B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións reais. 

 Interpreta datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais 

CMCT 
AA 
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B4-2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 

 Representa funcións a partir de 
táboas e gráficos utilizando eixos e 
unidades adecuadas 

CMCT 
AA 

B4-2.3. Describe as características máis 
importantes que se extraen dunha gráfica 
sinalando os valores puntuais ou intervalos da 
variable que as determinan utilizando tanto 
lapis e papel como medios tecnolóxicos. 

 Describe as características máis 
importantes que se extraen dunha 
gráfica sinalando os valores puntuais 
ou intervalos da variable 

CMCT 
AA 

 
 

UNIDADE 9. Funcións polinómicas e racionais 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán o seguinte: 

Identificar e representar os distintos tipos de funcións polinómicas de primeiro e segundo  grao.  

Ademais recoñecerán as características da función de proporcionalidade inversa e resolverán 
problemas mediante este tipo de funcións. Tamén identificarán e representarán gráficamente 
funcións racionais. Representarán gráficamente funcións cuadráticas e funcións racionais do tipo e 
= k/(x-a) + b. 

  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Recoñecer funcións polinómicas de 1º e 2º grao 
o Representar ditas funcións 
o Recoñecer a función de proporcionalidade inversa e representala 
o Recoñecer una función racional 

 
Temporalización: 6 sesións 
 

Contidos: 

R Funcións polinómicas de segundo grao 

R Aplicacións das funcións lineais e cuadráticas 

F Función cúbica 

F Función de proporcionalidad inversa 

F  Funcións racionais 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función 
que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

a,f,g 

B4-1.2. Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas magnitudes para 
os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de 
ser preciso. 

 Identifica e representa funcións 
polinómicas de primeiro e segundo 
grao. 

CMCT 
CD 
AA 

B4-1.6. Interpreta situacións reais que responden 
a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 

 Resolve problemas relacionados con CMCT 
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proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 

funcións polinómicas e racionais. AA 

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 
representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información 
sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 

a,f,g 

B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións reais 

 Interpreta datos de tablas e gráficos 
sobre diversas situacións. 

CMCT 
AA 

 
 

UNIDADE 10. Funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos verán as funcións exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas. Identificarán, analizarán e calcularán funcións exponenciais dos tipos e = ax, e = ax 
+ b e e = a(x + b). Representarán funcións exponenciais dos distintos tipos. Identificarán, analizarán 
e calcularán funcións logarítmicas dos tipos e = loga x, e = loga x + b e e = loga (x + b). 
Representarán funcións logarítmicas dos distintos tipos. Tamén identificarán, analizarán, calcularán 
e representarán funcións trigonométricas (seo e coseno).  

 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Recoñecer funcións exponenciais e logarítmicas e trigonométricas  
o Representar ditas funcións 
o Recoñecer a función seno e coseno  
o Coñecer a gráfica do seno e do coseno 

 
Temporalización: 12 sesións 
 

Contidos: 

F Funcións exponenciais 

F Funcións logarítmicas 

F  Funcións seno , coseno e tanxente 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función 
que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

a,f,g 

B4-1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que poden ser descritas mediante 
unha relación funcional, e asocia as gráficas coas 
súas correspondentes expresións alxébricas. 

 Identifica e analiza as funcións nas 
suas distintas formas dacordo co 
que se indica no enunciado dos 
exercicios. 

CMCT 
AA 

B4-1.6. Interpreta situacións reais que responden 
a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 

 Calcula funcións exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas (sen 
e cos) 

CMCT 
AA 

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 
representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información 
sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 

a,f,g 
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B4-2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 
gráficos sobre diversas situacións reais. 

 Interpreta datos de tablas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. 

CMCT 
AA 

B4-2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 

 Representa funcións exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas a 
partir de tablas e gráficos utilizando 
eixos e unidades adecuadas. 

CMCT 
AA 

 

Bloque 5. Estatística 
 

Unidades e temporalización:  
 
 

 
UNIDADE 11. Probabilidade 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos analizarán o estudo da probabilidade. 
Repasarán o seguintes conceptos relacionados cos experimentos aleatorios: sucesos, 
frecuencia e probabilidade.  Realizar operacións con sucesos . Identificar e enunciar a regra 
de Laplace e utilizala para calcular probabilidades. Recoñecer as distintas  ropiedades da 
probabilidade e servirse delas para o cálculo de probabilidades. 

 Ademais familiarizaranse coa probabilidade condicionada e a regra do produto. Calcularán 
 probabilidades en experimentos compostos. Tamén calcularán a probabilidade dalgúns 
 sucesos non equiprobables e dun suceso composto mediante táboas de continxencia. 
      

 Mínimos esixibles: Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que 
consideramos que son fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables 
para poder continuar co estudo das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, 
quedar consolidados no curso.  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Distinguir cando un experimento é aleatorio 
o Definir  sucesos e operar con eles 
o Coñecer o concepto de frecuencia relativa dun suceso 
o Coñecer o concepto de probabilidade dun suceso 
o Coñecer as propiedades daprobabilidade 
o Distinguir probabilidade de probabilidade condicionada 
o Aplicar a regla de Lapalce para calcular probabilidades en experimentos simples e 

compostos 
 

Temporalización: 10 sesións 
 
Contidos: 

R Frecuencia eprobabilidade 

R Probabilidade  dun suceso 

R Regla de Laplace 

R Propiedades da probabilidade 

F Probabilidade condicionada 
 

Unidade 11: 
Probabilidade 

10 sesións Unidade 12: 
Combinatoria 

5 sesións 
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Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B5-1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo 
de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas 

b,f,g 

B5.1.2. Identifica e describe situacións e 
fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para describir sucesos. 

 Identifica e describe experimentos 
aleatorios. 

CMCT 
AA 

B5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades na resolución de situacións e 
problemas da vida cotiá. 

 Calcula probabilidades, utilizando 
diversas técnicas, na resolución de 
problemas da vida cotiá. 

CMCT 
AA 

B5-2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os 
diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias 

b,e, f 

B5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza 
estratexias de reconto sinxelas e técnicas 
combinatorias. 

 Aplica la regla de Laplace para el 
cálculo de probabilidades. 

CMCT 
AA 

B5-2.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de 
continxencia. 

 Utiliza diagramas de árbol y otros 
métodos de conteo para solucionar 
problemas de probabilidad. 

CMCT 
AA 

B5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á 
probabilidade condicionada. 

 Resuelve problemas sencillos 
asociados a la probabilidad 
condicionada. 

CMCT 
AA 

B5-2.4. Analiza matematicamente algún xogo 
de azar sinxelo, comprendendo as súas regras 
e calculando as probabilidades adecuadas. 

 Analiza juegos en los que interviene 
el azar y calcula las probabilidades 
adecuadas. 

CMCT 
AA 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos 
medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

e,f 

B5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar e analizar situacións 
relacionadas co azar. 

 Utiliza un vocabulario adecuado na 
resolución de problemas de 
probabilidade 

CMCT 
AA 

 

UNIDADE 12. Combinatoria 
 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos analizarán os elementos da combinatoria. 
Identificarán os métodos de cálculo prestando especial importancia ao método de produto. 
Recoñecerán e utilizarán os diagramas de árbore para analizar as posibilidades dos 
experimentos. Operarán con números combinatorios e recoñecerán as súas distintas 
propiedades. Identificarán, calcularán e obterán variacións, permutacións e combinacións. 
Calcularán o número de posibilidades dun experimento cun diagrama de árbore e con 
variacións, permutacións e combinacións. Tamén calcularán o número de posibilidades que 
cumpren unha propiedade. 

 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer os números combinatorios e as súaspropiedades 
o Coñecer os conceptos de variacións, permutacións e combinacións 
o Calcular variacións, permutacións e combinacións 
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 Temporalización:  5 sesións 
 

Contidos: 

F Métodos de conteo 

F Números combinatorios 

F Variacións 

F Permutacións 

F Combinacións 

I Binomio de Newton 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B5-1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo 
de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas 

b,f,g 

B5-1.1. Aplica en problemas contextualizados os 
conceptos de variación, permutación e 
combinación. 

 Calcula y aplica variaciones, 
permutaciones y combinaciones en 
la resolución de ejercicios y 
problemas. 

CMCT 
AA 

B5-1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os 
resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións. 

 Deduce combinaciones y 
posibilidades sobre determinados 
experimentos. 

CMCT 
AA 

 
 

E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
 
MODELOS METODOLÓXICOS: PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: AGRUPAMENTO: 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Aprendizaxe cooperativo. 
 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 
 Personalización. 
 Outros. 

 Tareas individuales. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 
 Gran grupo. 

 

 
F.-AVALIACIÓN 

1. Traballo diario 

Cada profesor/a elixiría, entre os seguintes, aqueles que considere máis adecuados: 

 Libreta  

 Tarefas na aula 

 Tarefas a través da AULA VIRTUAL 

 Emprego de ferramentas informáticas 

 Controis dunha duración máxima de 25´ 

 Outros 

2. Exames 

Un máximo de tres exames por avaliación (si é posible que sexan dunha ou dúas UDs) 

3. Cualificación da avaliación 

A cualificación de cada avaliación será a seguinte: 0.2*TD+0.8*E; onde,  
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 TD é a nota do traballo diario cualificado sobre 10 puntos 

 E, é a nota media dos exames de cada avaliación 

4. Ao rematar a primeira e a segunda avaliación, e dentro das dúas seguintes semanas,  
farase un exame global das unidades desa avaliación. 

Se a cualificación deste exame é superior a obtida na avaliación, modificarase a 
cualificación da avaliación pola nota deste exame. O global, servirá entón de recuperación 
para o alumnado que non tivera superada a avaliación. 

Na terceira avaliación ó exame global realizarase se o/a profesor/a o considera 
conveniente e só para os estudantes que determine. 

No terceiro trimestre, realizarase un exame da primeira e outro da segunda avaliación para 
aqueles estudantes que non aprobaron a avaliación logo do exame global e para os 
estudantes que desexen mellorar a cualificación obtida. Se a cualificación dalgún destes 
exames é maior ca obtida logo do exame global, esa será a cualificación desa avaliación. 

A cualificación final será a media das cualificacións das tres avaliacións. 

G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Libro de texto : SANTILLANA-Proyecto SABER HACER 
 Aula Virtual 

 

H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 Seguindo as unidades do libro de texto traballarabse os seguintes contidos: 

 Comprensión lectora. 
 Expresión oral e escrita 
 Comunicación audiovisual 
 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 
 Emprendemento 
 Educación cívica e constitucional 
 Valores persoais 

 
ANEXO VI 
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º de ESO 
 
A.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia 
matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea: esta enténdese como habilidade para 
desenvolver e aplicar o razoamento matemático co fin de resolver diversos problemas en situacións 
cotiás; en concreto, engloba os seguintes aspectos e facetas: pensar, modelar e razoar de forma 
matemática, expor e resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar os símbolos 
matemáticos, comunicarse coas Matemáticas e sobre as Matemáticas, e utilizar axudas e ferramentas 
tecnolóxicas. Ademais, o pensamento matemático axuda á adquisición do resto de competencias e 
contribúe á formación intelectual do alumnado, o que lle permitirá desenvolverse mellor tanto no 
ámbito persoal como social.  

 
A resolución de problemas e os proxectos de investigación deben ser eixos fundamentais no 

proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. A habilidade de formular, expor, interpretar e 
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resolver problemas é unha das capacidades esenciais da actividade matemática, xa que permite ás 
persoas empregar os procesos cognitivos para abordar e resolver situacións interdisciplinares reais, o 
que resulta de máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. 
Neste proceso de resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais 
da matemática, entre outras, a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados 
e comunicar os resultados obtidos; o sentido de iniciativa e emprendimiento ao establecer un plan de 
traballo en revisión e modificación continua na medida que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar de forma adecuada a información e, no seu caso, servir de apoio á 
resolución do problema e comprobación da solución; ou a competencia social e cívica, ao implicar 
unha actitude aberta ante diferentes solucións.  

 
O alumnado que curse esta materia progresará na adquisición dalgunhas habilidades de 

pensamento matemático, en concreto na capacidade de analizar, interpretar e comunicar con 
técnicas matemáticas diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de 
proporcionar solucións prácticas aos mesmos; tamén debe desenvolver actitudes positivas cara á 
aplicación práctica do coñecemento matemático, tanto para o enriquecemento persoal como para a 
valoración do seu papel no progreso da humanidade.  

 
É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia de Matemáticas os 

coñecementos, as competencias e os valores estean integrados, polo que os estándares de 
aprendizaxe avaliables formuláronse tendo en conta a imprescindible relación entre devanditos 
elementos. Todo iso xustifica que se organizou ao redor dos seguintes bloques para os cursos de 3º e 
4º de ESO, pondo o foco na aplicación práctica destes en contextos reais fronte á profundización nos 
aspectos teóricos: Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas, Números e Álxebra, Xeometría, 
Funcións, e Estatística e Probabilidade.  

 
O bloque de “Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas” é común aos dous cursos e debe 

desenvolverse de modo transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío 
condutor da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: a 
resolución de problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, 
as actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. 

 
Os bloques de contidos que se abordan en Matemáticas son os seguintes: 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en  m atemáticas. 

 Bloque 2. Números e Álxebra. 

 Bloque 3. Xeometría. 

 Bloque 4. Funcións. 
 Bloque 5. Estatística e probabilidade. 

 
 

B.-OBXECTIVOS CURRICULARES E COMPETENCIAS CLAVE 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 

a)  Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o 
exercicio da cidadanía democrática. 
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b)  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 
c)  Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 
e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d)  Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
e)  Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir  novos  coñecementos. Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
f )  Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 
g)  Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 
asumir responsabilidades. 
h)  Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
i )  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l )  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo 
á súa conservación e mellora. 
n)  Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ)  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural 
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o 
exercicio deste dereito. 
o)  Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

 

As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática ey competencias básicas en ciencia ey tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 
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 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 

Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co estudo 
das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, quedar consolidados no curso.  

No seguinte epígrafe especifícanse os mínimos esixibles en cada unidade  

 
D: UNIDADES, TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, ESTÁNDARES, INDICADO-
RES, COMPETENCIAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
Temporalización: O longo de todo o curso 

Contidos: 

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

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por 
casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

 B1.3. Reflexión sobre vos resultados: revisión dás operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación dás solucións non contexto dá situación, procura doutras formas 
de resolución, etc. 

 B1.4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

 B1.5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

 B1.6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais, e realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e as conclusións e dos 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

 

 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B1.1. Expresar, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema. f , h 

 B1.1.1. Expresa, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa  CCL 



50 

 

precisión e o rigor adecuados.  CMCCT 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 
os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas 

f , h 

 B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

 CCL 

 CMCCT 

 B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 

problema. 

 CMCCT 

 B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

 CMCCT 

 B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

b, e 
 

 

 B1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

 CMCCT 

 B1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os 

resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

 CMCCT 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc. 

b, e, f 

 B1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 

pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras 

formas de resolución. 

 CMCCT 

 B1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo 

novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou 

máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

 CMCCT 

 CAA 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, os resultados e as conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

f , h 

 B1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

 CCL 

 CMCCT 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 
situacións problemáticas da realidade. 

a, b, c, d, e, 
f , g 

 B1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

 CMCCT 

 CSC 

 B1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, 

identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 B1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución 

dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

 CMCCT 

 B1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  CMCCT 

 B1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as  CMCCT 
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limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos 

e, f , g 

 B1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático a, b, c, d, e, 
f , g , l , m ,n 
, ñ , o 

 B1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

 B1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

 CMCCT 

 B1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.  CMCCT 

 B1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 

formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como 

na resolución de problemas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 B1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.   CSIEE 

 CSC 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. b , g 

 B1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia 

pola súa sinxeleza e utilidade. 

 CMCCT 

 CSIEE 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares 
futuras 

b , g 

 B1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

 CMCCT 

 CAA 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

b, e, f , g  

 B1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non 

aconselle facelos manualmente. 

 CMCCT 

 CD 

 B1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 

expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 

 B1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 B1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 

para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

 CMCCT 
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 B1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

 CMCCT 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

a , b, e, f , g 

 B1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 CCL 

 CD 

 B1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

aula. 

 CCL 

 B1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles 

do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 

 CD 

 CAA 

 B1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.  CD 

 CSC 

 CSIEE 

 

 
 
Mínimos esixibles 

o Analizar e comprender o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 

o Expresar, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados. 

o Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

o Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa linguaxe 
apropiada 

 
Bloque 2. Números e Álxebra. 
 
Unidades e temporalización 
 
Unidade 1: 
Números racionais e irracionais 

14 sesións Unidade 3: 
Polinomios 

14 sesións 

Unidade 2: 
Proporcionalidade numérica 

14 sesións Unidade 4: 
Ecuacións e sistemas 

14 sesións 

 

UNIDADE 1. Números racionais  e irracionais 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 Enfoque da unidade. Nesta primeira unidade os alumnos identificarán, clasificarán e operarán con 

números racionais e irracionais. Realizarán operacións con fraccións, potencias e con números en notación 
científica. Expresarán fraccións con decimais. Representarán nos recta números racionais e irracionais e 
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intervalos. Obterán aproximacións e erros. Como tarefa final estimarán o custo dunha reforma, o que lles 
servirá para valorar a importancia das matemáticas na solución das situacións da vida cotiá. 

 

 Mínimos esixibles: 
Nesta unidade son os seguintes: 
o Identificar números racionais e irracionais. 
o Operar con fraccións. 
o Expresar fraccións en forma decimal 
o Operar con potencias. 
o Operar con números en notación científica. 
o Representar na recta números e intervalos. 
o Obter aproximacións  e erros 

 
Temporalización: 14 sesións 

 
Contidos: 

F Fraccións 

F Operacións con fraccións. 

F Expresión decimal dunha fracción. 

F Números racionais e irracionais 

F Aproximacións. Estimacións 

F Erros 

F Potencias de números racionais 

F Operacións con potencias 

F Notación científica 

F Operacións con números en notación científica 

F Números reais. A recta real 

F Intervalos 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas 
propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria 
e outras materias do ámbito educativo, recollendo, transformando e 
intercambiando información. 

b, e, f , g 

 B2.1.1. Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e irracionais), 

indica o criterio seguido para a súa 

identificación, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente a información 

cuantitativa. 

Identifica, ordena, clasifica e 
representa distintos tipos de números.  

CMCT 

 B2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 
mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas, e utiliza a notación máis axeitada 
para as operacións de suma, resta, produto, 
división e potenciación. 

Resolve problemas utilizando 
operacións con fraccións, potencias e 
números en notación científica.  

CMCT 

 B2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 

Aproxima por exceso e por defecto 
utilizando o redondeo e o 

CMCT 
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truncamiento e calcula os erros de 
aproximación. 

 B2.1.4. Utiliza a notación científica para 

representar e operar (produtos e divisións) con 

números moi grandes ou moi pequenos. 

Identifica e expresa números en 
notación científica e realiza operacións 
con números en notación científica 

CMCT 

 B2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa 

os tipos de números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta numérica. 

Ordena, clasifica e representa distintos 
tipos de números sobre a recta 
numérica. 

CMCT 

 
 

UNIDADE 2. Proporcionalidade numérica 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán coa proporcionalidade numérica. 
Identificarán a razón e a proporción. Recoñecerán cando dúas magnitudes son directamente ou 
inversamente proporcionais. Calcularán o valor de magnitudes directamente ou inversamente 
proporcionais. Calcularán porcentaxes e empregarán expresións adecuadas para expresar aumentos e 
diminucións porcentuais. Identificarán as porcentaxes sucesivas. Operarán con intereses simples e 
compostos. Como tarefa final analizarán como solicitar un crédito, o que lles servirá para valorar a 
importancia das matemáticas na solución das situacións da vida cotiá. 

  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Identificar razón e proporción 
o Recoñecer  magnitudes directa ou inversamente proporcionais 
o Calcular o valor de magnitudes directa ou inversamente proporcionais 
o Calcular porcentaxes, aumentos e disminucións porcentuais 
o Operar porcentaxes sucesivos 
o Operar con intereses simples e compostos 

 
Temporalización: 14 sesións 

 
Contidos: 

F Razón e proporción 

F Proporcionalidade directa 

F Proporcionalidade inversa 

F Porcentaxes 

F Aumentos e disminucións porcentuais 

F Porcentaxes sucesivos 

F Interés simple 

F Interés composto 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas 
propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria 
e outras materias do ámbito educativo, recollendo, transformando e 
intercambiando información. 

b, e, f , g 
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 B2.1.1. Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e irracionais), 

indica o criterio seguido para a súa 

identificación, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente a información 

cuantitativa. 

Identifica, ordena e clasifica razóns e 
proporcións.. 

CMCT 

 B2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 
mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas, e utiliza a notación máis axeitada 
para as operacións de suma, resta, produto, 
división e potenciación. 

 Realiza cálculos de intereses simples e 
compostos 

CMCT 

 B2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de 

problemas cotiáns e financieros, e valora o 

emprego de medios tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o requira. 

Aplica porcentaxes simples e sucesivas 
á resolución de problemas e calcula 
aumentos e diminucións porcentuais.  

CMCT 

 B2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos 

que interveñen magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

Resolve problemas nos que interveñen 
magnitudes directa e inversamente 
proporcionais aplicando a regra de 
tres directa ou inversa segundo 
corresponda. 

CMCT 

UNIDADE 3. Polinomios 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos identificarán monomios e polinomios e realizarán sumas, 
restas, multiplicacións e divisións con eles. Resolverán operacións combinadas con monomios. Utilizarán as 
igualdades notables (cadrados dunha suma, cadrados dunha diferenza e suma por diferenza). Extraerán o 
factor común dun polinomio. Identificarán e aplicarán a regra de Ruffini. Tamén factorizarán polinomios. 
Como tarefa final calcularán o prezo de venda dun produto. 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Monomios e operacións con monomios. 
o Polinomios e operacións con polinomios. 
o Igualdades notables. 
o Extraer factor común. 
o Aplicar a regra de Ruffini 
o Factorizar un polinomio 

 
Temporalización: 14 sesións 

 
Contidos: 

F Monomios 

F Operacións con monomios 

F Polinomios 

F Operacións con polinomios 

F Regra de Ruffini 

F Igualdades notables 
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F Factor común 

F Factorización de polinomios 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
 

B2-2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas 
propiedades. 

 f 

 B2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

Utiliza as identidades algebraicas 
notables e as propiedades das 
operacións para transformar 
expresións algebraicas. 
 

CMCT 
 

 B2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, 

produto e división de polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

Opera con monomios e polinomios e 
resolve os exercicios e problemas que 
se lle expoñen 
Extrae o factor común dos polinomios 
e utiliza identidades notables. 

CMCT 
 

 B2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e 

factorízao, mediante a aplicación da regra de 

Ruffini. 

Divide polinomios utilizando a regra de 
Ruffini e factoriza polinomios 
utilizando o método máis adecuado 

CMCT 
 

 
 
 

UNIDADE 4. Ecuacións e sistemas 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos operarán con ecuacións e sistemas de primeiro e segundo 
grao. Coñecerán as igualdades algebraicas e os elementos que conforman as ecuacións e os sistemas de 
ecuacións. Resolverán ecuacións de primeiro grao (con paréntese e con denominadores) e de segundo grao. 
Coñecerán os distintos métodos de resolución de sistemas de ecuacións (substitución, igualación e 
redución). Resolverán problemas mediante ecuacións e os distintos métodos de resolución de sistemas. 
Como tarefa final planificarán unhas vacacións 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 
o Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais. 
o Resolver problemas mediante ecuacións ou sistemas. 

Temporalización: 14 sesións 

 
Contidos: 

F Ecuacións de 1º grao 

F Ecuacións equivalentes. Trasposición de termos 

F Resolución de ecuacións de 1º grao 

F Ecuacións de 2º grao 

F Resolución de ecuacións de 2º grao 

F Resolución de problemas mediante ecuacións 

F Sistemas de ecuacións 

F Métodos de resolución de sIstemas 
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F Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-3.. Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, utilizando 
ecuacións de distintos tipos para resolver problemas. 

 f, g, h 

B2.3.1. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 

Resolve exercicios e problemas mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grao e 
sistemas de ecuacións utilizando o 
método máis adecuado 

CMCT 
 

 

Bloque 3. Xeometría 
 
Unidades e temporalización 

Unidade 5: 
Perímetros , áreas e volumes 

14 sesións Unidade 6: 
Semellanza. Aplicacións 

14 sesións 

 

UNIDADE 5.  Perímetros , áreas e volumes 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos calcularán as áreas e volumes de polígonos e corpos 
xeométricos. Identificarán e calcularán o perímetro e área de polígonos e figuras circulares. Calcularán a 
área e o volume de corpos xeométricos e figuras compostas. Debuxarán distintos corpos xeométricos. Como 
traballo cooperativo deseñarán unha reforma. 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Calcular perímetros e  áreas de polígonos. 
o Calcular perímetros e areas de figuras circulares. 
o Calcular areas e volumes de corpos geométricos. 
o Calcular areas e volumes de corpos de revolución. 
o Calcular areas e volumes de figuras compostas. 

 
Temporalización: 14 sesións 

 
Contidos: 

F Polígonos. Tipos de polígonos. 

F Triángulos. Teorema de Pitágoras. 

F Figuras circulares. 

F Perímetro dun polígono.  

F Perímetros de figuras circulares. 

F Áreaa de polígonos. 

F Área de figuras planas. 

F Áreas de figuras circulares. 

F Poliedros e corpos de revolución 

F Areas de corpos xeométricos 

F Volumes de poliedros 

F Volumes de corpos de revolución 

F Areas e volumes de figuras compostas 
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Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuados, e aplicando a unidade de medida máis acorde coa situación descrita. 

e, f, g, h 

B3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e 
técnicas apropiados para medir ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de 
figuras xeométricas, interpretando as escalas 
de medidas..  

Acha os ángulos e as lonxitudes de 
diversas figuras utilizando as unidades 
correctas. 

 
CMCT 
 
 

B3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas, e aplícaas para 

resolver problemas xeométricos, asignando as 

unidades correctas. 

Calcula perímetros, áreas e volumes 
de polígonos, triángulos, figuras 
circulares, poliedros, corpos de 
revolución e figuras compostas e 
aplícaos para resolver problemas 
xeométricos. 

CMCT 
 

B3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, 

área e volume mediante a aplicación do teorema 

de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

Aplica o teorema de Pitágoras para 
determinar se un triángulo é 
rectángulo, achar unha lonxitude 
descoñecida dun triángulo ou calcular 
elementos dos polígonos. 

CMCT 
 

 

 
UNIDADE 6. Semellanza. Aplicacións 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos aproximaranse ao estudo das semellanzas e as súas 
aplicacións na vida cotiá. Estudarán o Teorema de Tales e a súa representación gráfica para dividir 
segmentos en partes iguais ou proporcionais. Analizarán a semellanza dos triángulos en base aos seus tres 
criterios de semellanza. Recoñecerán as escalas e distinguirán as escalas numéricas e as escalas gráficas. 
Aprenderán a dividir segmentos en partes iguais ou proporcionais. Resolverán problemas mediante a 
semellanza de triángulos. Calcularán perímetros e áreas de polígonos semellantes e aprenderán a calcular 
distancias nun mapa. Como tarefa final construirán a maqueta dunha casa. 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Identificar figuras semellantes. 
o Teorema de Tales. 
o Resolver problemas mediante semellanza de triángulos. 
o Calcular distancias nun plano a escala. 

 
Temporalización: 14 sesións 
 

Contidos: 

F Teorema de Tales. 

F Aplicacións do teorema de Tales 

F Triángulos semellantes. 

F Criterios de semellanza de triángulos 

F Polígonos semellantes. 
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F Perímetro e area de figuras semellantes 

F Aplicacións da semellanza 

F Escalas. 

 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuados, e aplicando a unidade de medida máis acorde coa situación descrita. 

e, f, g, h 

B3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e 
dos corpos (simetrías, descomposición en 
figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o 
teorema de Tales, para estimar ou calcular 
medidas indirectas. 

Emprega o teorema de Tales para 
poden dividir segmentos en partes 
iguais ou proporcionais  

CMCT 
 

B3-2.. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, representando 
corpos xeométricos e comprobando, mediante interacción con ela, propiedades 
xeométricas. 

e, f 

B3.2.1. Representa e estuda os corpos 
xeométricos máis relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 
cilindros, conos e esferas) cunha aplicación 
informática de xeometría dinámica, e 
comproba as súas propiedades xeométricas. 

Representa, describe e analiza 
formas e figuras xeométricas. 

CMCT 
 

 
 

 Bloque 4. Funcións 
 
Unidades e temporalización 

Unidade 7: 
Funcións 

14 sesións Unidade 8: 
Gráfica dunha función 

14 sesións 

 

 
UNIDADE 7. Funcións  
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán coas funcións. Identificarán as funcións, 
recoñecerán as diferentes formas de expresalas (enunciados, táboas de valores, ecuacións ou gráficas) e cal 
é a súa representación gráfica. Recoñecerán, analizarán e calcularán as características dunha función: 
dominio, percorrido, puntos de corte, taxa de variación media, crecemento e decrecemento e máximos e 
mínimos. Analizarán o estudo dunha función. Recoñecerán as funcións continuas e periódicas. Como tarefa 
final aprenderán a comprender unha factura. 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Identificar unha función e expresala de diferentes formas. 
o Analizar e calcular dominio, percorrido, puntos de corte, taxa de variación media, 

crecemento e decrecemento e máximos e mínimos . 

o Recoñecer funcións continuas e periódicas. 
 

Temporalización: 14 sesións 
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Contidos: 

F Concepto de función. 

F Formas de expresar unha función. 

F Representación gráfica dunha función. 

F Dominio e percorrido 

F Puntos de corte. 

F Tasa de variación media. 

F Crecemento e decrecemento. 

F Máximos e mínimos. 

F Funcións continuas e periódicas 

F Estudio dunha función 

 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación 
media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión alxébrica. 

b, e, f, g, h 

B4.1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que se poden describir mediante 
unha relación funcional, asociando as 
gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 

Identifica e estuda as funcións e 
represéntaas nas súas distintas formas de 
acordo co que se indica no enunciado dos 
exercicios. 

CMCT 
 
 

B4.1.3. Identifica, estima ou calcula 
elementos característicos destas funcións 
(cortes cos eixes, intervalos de crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, 
continuidade, simetrías e periodicidade). 

Identifica, estima ou calcula o dominio, o 
percorrido, os puntos de corte, a taxa de 
variación, a continuidade e a 
periodicidade de funcións. 

 

B4.1.5. Analiza o crecemento ou o 
decrecemento dunha función mediante a 
taxa de variación media, calculada a partir da 
expresión alxébrica, unha táboa de valores 
ou da propia gráfica. 

Estuda o crecemento e decrecemento e 
os máximos e mínimos das funcións e 
analiza os seus gráficos.  

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 
representen relacións funcionais asociadas a situacións reais, obtendo información 
sobre o seu comportamento, a súa evolución e os posibles resultados finais. 

e, f, g, h 

B4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 

gráficos sobre diversas situacións reais. 

Interpreta datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. 

CMCT 

B4.2.2. Representa datos mediante táboas e 

gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Representa funcións a partir de 
táboas e gráficos utilizando eixos e 
unidades adecuadas. 

 
CMCT 
 

 
UNIDADE 8. Gráfica dunha función  
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos analizarán as gráficas das funcións. Recoñecerán as funcións 
de proporcionalidade directa e as funcións lineais e a súa representación gráfica. Coñecerán as 
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características das funcións cuadráticas e das de proporcionalidade inversa. Identificarán, analizarán e 
calcularán funcións exponenciais do tipo e = ax e a súa representación gráfica. Representarán gráficamente 
funcións de proporcionalidade directa e inversa, lineais, cuadráticas e exponenciais. Como tarefa final 
debuxarán gráficas utilizando un software específico. 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Recoñecer a función de proporcionalidade dirtecta e a súa gráfica. 
o Recoñecer a función lineal e a súa gráfica. 
o Recoñecer a función cuadrática, a súa gráfica e as características. 
o Recoñecer a función de proporcionalidade inversa e a súa gráfica. 
o Recoñecer a función exponencial e a súa gráfica. 

 
Temporalización: 14 sesións 
 

Contidos: 

F Función de proporcionalidade directa. Gráfica 

F Función lineal. Gráfica 

F Función cuadrática. Gráfica 

F Función de proporcionalidade inversa. Gráfica 

F Función exponencial. Gráfica. 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación 
media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión alxébrica. 

b, e, f, g, h 

B4.1.1. Identifica e explica relacións entre 
magnitudes que se poden describir mediante 
unha relación funcional, asociando as 
gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 

Identifica e estuda as funcións e 
represéntaas nas súas distintas formas de 
acordo co que se indica no enunciado dos 
exercicios. 

CMCT 
 
 

B4.1.2. Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas magnitudes 
para os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa e exponencial. 

Explica e representa gráficamente o 
modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación 
lineal, proporcional inversa e exponencial. 

 

B4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa e 
exponenciais. 

Resolve problemas mediante funcións 
lineais, cuadráticas, de proporcionalidade 
directa e inversa e exponenciais.  

B4-2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que 
representen relacións funcionais asociadas a situacións reais, obtendo información 
sobre o seu comportamento, a súa evolución e os posibles resultados finais. 

e, f, g, h 

B4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 

gráficos sobre diversas situacións reais. 

Interpreta datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. 

CMCT 

B4.2.2. Representa datos mediante táboas e 

gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Representa funcións a partir de 
táboas e gráficos utilizando eixos e 
unidades adecuadas. 

 
CMCT 
 

B4.2.5. Utiliza con destreza elementos Debuxa gráficas de funcións utilizando CMCT 
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tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas software específico.  

 
 
Bloque 5. Estatística e probabilidade 
 
Unidades e temporalización 

Unidade 9: 
Estatística 

14 sesións 

UNIDADE 9. Estatística 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 Enfoque da unidade. En esta unidad los alumnos se adentrarán en el análisis de la estadística y la 

probabilidad. Conocerán de qué se encarga la estadística, para qué sirve y cuáles son las variables 
estadísticas. Representarán los datos recogidos mediante diversos gráficos estadísticos. Identificarán, 
calcularán e interpretarán medidas de centralización, de posición y de dispersión. También realizarán 
diagramas de dispersión y reconocerán el tipo de correlación de las variables estadísticas. Conocerán los 
conceptos relacionados con los experimentos aleatorios; sucesos, frecuencia y probabilidad. Realizarán 
operaciones con sucesos. Identificarán y enunciarán la regla de Laplace y la utilizarán para calcular 
probabilidades. Reconocerán las distintas propiedades de la probabilidad y se servirán de ellas para el 
cálculo de probabilidades. Como tarea final harán un estudio de mercado. 

 Mínimos esixibles:  

Nesta unidade son os seguintes: 
o Representar datos mediante tablas e gráficos estatísticos. 
o Calcular e interpretar medidas de centralización, posición e dispersión. 
o Realizar diagramas de dispersión e recoñecer a correlación entre variables. 
o Coñecer os conceptos de suceso, frecuencia e probabilidade. 
o Operar con sucesos 
o Enunciar a regra de Laplace e aplicala ó cálculo de probabilidades.  
o Coñecer propiedades da probabilidade e utilizalas para calcular probabilidades 

 
Temporalización: 14 sesións 
 

Contidos: 
F Poboación e mostra. Variable estatística. 

F Ordenar e agrupar datos 

F Representacións gráficas 

F Media, mediana e moda 

F Varianza e desviación típica 

F Diagramas de dispersión. Correlación 

F Experimentos aleatorios 

F Sucesos. Tipos e operacións con sucesos 

F Probabilidade 

F Propiedades da probabilidade. 

F Diagramas de árbol. Tablas de contingencia 

F Sucesos dependientes e independientes 

F Probabilidade de experimentos compostos 
 

Criterios, obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 
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B5-1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos 
medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

a,  c, d,  e, f 
, g, h, m 

B5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 

Emprega o vocabulario estatístico 
adecuado para a descrición de 
situacións relacionadas co azar e a 
estatística e a probabilidade. 

 
CMCT 
 
 

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico 
a partir de situacións concretas próximas.  

Recoñece as mostras e variables 
estatísticas e interpreta estudos 
estatísticos. 

CMCT 
 

B5-2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros 
estatísticos máis usuais, en distribucións unidimensionais, utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de cálculo), valorando cualitativamente a 
representatividade das mostras utilizadas. 

b, e, g 

B5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos 
(media aritmética, percorrido, desviación 
típica, cuartís, etc.), en variables discretas e 
continuas, coa axuda da calculadora ou 
dunha folla de cálculo. 

Calcula frecuencias relativas, medidas 
de centralización, de posición e de 
dispersión, varianzas, desviacións 
típicas, etc., a partir de datos 
estatísticos. 

CMCT 
 

B5.2.4. Representa graficamente datos 
estatísticos recollidos en táboas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e 
histogramas. 

Analiza e representa gráficos a partir 
de datos estatísticos. CMCT 

 

B5-3. Calcular probabilidades simples e compostas para resolver problemas da vida 
cotiá, utilizando a regra de Laplace en combinación con técnicas de reconto como os 
diagramas de árbore e as táboas de continxencia. 

b, f  

B5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa 

regra de Laplace e utiliza, especialmente, 

diagramas de árbore ou táboas de continxencia 

para o reconto de casos. 

Aplica a regra de Laplace para o 
cálculo de probabilidades e utiliza 
diagramas de árbore ou táboas de 
continxencia segundo corresponda. 

CMCT 
 

B5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos nos que interveñan dúas 

experiencias aleatorias simultáneas ou 

consecutivas. 

 Calcula probabilidades, utilizando 
diversas técnicas, na resolución de 
problemas da vida cotiá. 

CMCT 
 

 

E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
 
MODELOS METODOLÓXICOS: PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: AGRUPAMENTO: 

 Modelo 
discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Aprendizaxe 
cooperativo. 

 Outros. 

 Actividade e 
experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Outros. 

 Tareas individuales. 

 Parellas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 
 

 
F.-AVALIACIÓN 
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1. Traballo diario 

Cada profesor/a elixiría, entre os seguintes, aqueles que considere máis adecuados: 

 Libreta  

 Tarefas na aula 

 Tarefas a través da  AULA VIRTUAL 

 Emprego de ferramentas informáticas 

 Controis dunha duración máxima de 25´ 

 Outros 

2. Exames 

Un máximo de tres exames por avaliación (si é posible que sexan dunha ou dúas UDs) 

3. Cualificación da avaliación 

A cualificación de cada avaliación será a seguinte: 0.2*TD+0.8*E; onde,  

 TD é a nota do traballo diario cualificado sobre 10 puntos 

 E, é a nota media dos exames de cada avaliación 

4. Ao rematar a primeira e a segunda avaliación, e dentro das dúas seguintes semanas,  
farase un exame global das unidades desa avaliación. 

Se a cualificación deste exame é superior a obtida na avaliación, modificarase a 
cualificación da avaliación pola nota deste exame. O global, servirá entón de recuperación 
para o alumnado que non tivera superada a avaliación. 

Na terceira avaliación ó exame global realizarase se o/a profesor/a o considera 
conveniente e só para os estudantes que determine. 

No terceiro trimestre, realizarase un exame da primeira e outro da segunda avaliación para 
aqueles estudantes que non aprobaron a avaliación logo do exame global e para os 
estudantes que desexen mellorar a cualificación obtida. Se a cualificación dalgún destes 
exames é maior ca obtida logo do exame global, esa será a cualificación desa avaliación. 

A cualificación final será a media das cualificacións das tres avaliacións. 

 
G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto : SANTILLANA-Proyecto SABER HACER- Serie SOLUCIONA 
 Aula Virtual 

 

H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 Seguindo as unidades do libro de texto traballaranse os seguintes contidos: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral e escrita 

 Comunicación audiovisual 

 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 

 Emprendemento 

 Educación cívica e constitucional 

 Valores persoais 

 
ANEXO IX 
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MATEMÁTICAS II - 2º BACHARELATO 
 

A.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas constitúen unha forma de mirar e interpretar o mundo que nos rodea, 

reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a 
capacidade para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza; sen esquecer ademais o 
carácter instrumental que as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de novos 
coñecementos noutras disciplinas . 

 
Na actualidade os cidadáns enfróntanse a multitude de tarefas que entrañan conceptos de 

carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. A información recollida nos medios de 
comunicación exprésase habitualmente en forma de táboas, fórmulas, diagramas ou gráficos que 
requiren de coñecementos matemáticos para a súa correcta comprensión. [...] As matemáticas 
contribúen de maneira especial ao desenvolvemento do pensamento e razoamento, en particular, o 
pensamento lóxico-deductivo e algorítmico, ao adestrar a habilidade de observación e interpretación 
dos fenómenos, ademais de favorecer a creatividade ou o pensamento xeométrico-espacial. 

 
A materia Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia 

matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea. Esta enténdese como habilidade para 
desenvolver e aplicar o razoamento matemático co fin de resolver diversos problemas en situacións 
cotiás; en concreto, engloba os seguintes aspectos e facetas: pensar, modelar e razoar de forma 
matemática, expor e resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar os símbolos 
matemáticos, comunicarse coas Matemáticas e sobre as Matemáticas, e utilizar axudas e ferramentas 
tecnolóxicas; ademais, o pensamento matemático axuda á adquisición do resto de competencias.  

 
Por tanto, as matemáticas dentro do currículo favorecen o progreso na adquisición da 

competencia matemática a partir do coñecemento dos contidos e o seu amplo conxunto de 
procedementos de cálculo, análise, medida e estimación dos fenómenos da realidade e das súas 
relacións.  

 
Por outra banda, as matemáticas contribúen á formación intelectual do alumnado, o que lles 

permitirá desenvolverse mellor tanto no ámbito persoal como social. 
 
A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen eixos fundamentais no 

proceso de ensino e aprendizaxe das Matemáticas. A habilidade de formular, expor, interpretar e 
resolver problemas é unha das capacidades esenciais da actividade matemática, xa que permite ás 
persoas empregar os procesos cognitivos para abordar e resolver situacións interdisciplinares reais, o 
que resulta de máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. 
Neste proceso de resolución e investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais 
da matemática, entre outras, a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados 
e comunicar os resultados obtidos; o sentido de iniciativa e emprendemento ao establecer un plan de 
traballo en revisión e modificación continua na medida que se vai resolvendo o problema; a 
competencia dixital, ao tratar de forma adecuada a información e, no seu caso, servir de apoio á 
resolución do problema e comprobación da solución; ou a competencia social e cívica, ao implicar 
unha actitude aberta ante diferentes solucións.  

 
Os contidos de Matemáticas II en 2.º de Bacharelato estrutúranse en cinco bloques: 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 
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 Bloque 2. Números e álxebra. 

 Bloque 3. Análise. 

 Bloque 4. Xeometría. 

 Bloque 5. Estatística e Probabilidade. 
 

B.-OBXECTIVOS CURRICULARES E COMPETENCIAS CLAVE 
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 
humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 
vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á 
educación superior. 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a 
muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua cooficial 
da súa Comunidade Autónoma. 
f)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento 
e mellora do seu contorno social. 
i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 
j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
n)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática ey competencias básicas en ciencia ey tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
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 Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 

Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co estudo 
das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, quedar consolidados no curso.  

No seguinte epígrafe especifícanse os mínimos esixibles en cada unidade  

 
D.-UNIDADES: TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, ESTÁNDARES, INDICADO-
RES,  COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
 

Temporalización: O longo de todo o curso 
 

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

B1-2. Estratexias e procedementos postos en práctica: relación con outros problemas coñecidos; modificación 
de variables e suposición do problema resolto. 

B1-3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das solucións coa situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de resolución, problemas parecidos, xeneralizacións e particularizacións 
interesantes. 

B1-4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 
B1-5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de indución; contraexemplos; razoamentos 

encadeados, etc. 

B1-6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

B1-7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación de argumentos. 
B1-8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 

informes científicos sobre o proceso seguido na resolución dun problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

B1-9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

 Recollida ordenada e a organización de datos. 

 Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

 Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

 Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

 Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

 Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

B1-10. Planificación e realización de proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1-11. Elaboración e presentación dun informe científico sobre o proceso, os resultados e as conclusións 
do proceso de investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e os medios tecnolóxicos axeitados. 

B1-12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

B1-13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
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dificultades propias do traballo científico. 

 
 
Criterios , obxectivos, estándares e competencias: 

B1-1.Expresa, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema e, i 

 B1-1.1. Expresa, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

 CCL 
 CMCCT 

B1-2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

I, l 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, 
relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

CMCCT 

B1-2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 

CMCCT 

B1-2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa eficacia. 

CMCCT 

B1-2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

CMCCT 
CAA 

B1-2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT 
CAA 

B1-3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

d, i, l 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. CMCCT 

B1-3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, etc.). 

CMCCT 

C.1.3.3 Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos con 
linguaxe apropiada 

CMCCT 

B1-4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

g, i 

B1-4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

CMCCT 

B1-4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

CMCCT 

B1-4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación 
que cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que demostrar, tanto na 
procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

CMCCT 
CD 

B1-5. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

i, l, m 

B1-5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc. 

CMCCT 

B1-5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

CMCCT 
CSIEE 

B1-5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

CMCCT 

B1-6. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir da 
resolución dun problema e o afondamento posterior, da xeneralización de propiedades 
e leis matemáticas, e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

b, d, h, i, l, 
m, n 
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B1-6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

CMCCT 

B1-6.2. Busca conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a 
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e 
entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.). 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

B1-7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

e, g, i 

B1-7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. CMCCT 

B1-7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 

CMCCT 

B1-7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

CCL 
CMCCT 

B1-7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 
investigación. 

CMCCT 
CD 

B1-7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do 
tema de investigación. 

CCL 

B1-7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos e, sí mesmo, 
formula posibles continuacións da investigación; analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia 

CMCCT 

B1-8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións da realidade. 

i, l 

B1-8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas 
de interese. 

CMCCT 
CSC 

B1-8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

B1-8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a 
resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

CMCCT 

B1-8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. CMCCT 

B1-8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 

B1-9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

i 

B1-9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións 

CMCCT 

B1-10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. a, b, c, d, e, 
f, g, h, i, l, 
m, n, ñ, o, p 

B1-10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa 
incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

B1-10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 

B1-10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular 
e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados; etc. 

CMCCT 
CAA 

B1-10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. CSC 
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CSIEE 

B1-11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. b, i, l, m 

B1-11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 
CSIEE 

B1-12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo 
delas para situacións similares futuras. 

b, i, l 

B1-12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos 
utilizados; aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

CMCCT 
CAA 

B1-13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas asecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas 

g, i 

B1-13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

CMCCT 
CD 

B1-13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

CMCCT 

B1-13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

B1-13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 

B1-13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

CMCCT 

B1-14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

e, g, i 

B1-14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

CD 

B1-14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 

CCL 

B1-14.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

CD 
CAA 

B1-14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. CD 
CSC 
CSIEE 

 

 Mínimos esixibles: neste bloque son os seguintes:  
o Expresa verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema 

e utiliza procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 
os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

o Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos con linguaxe 
apropiada  



71 

 

o Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos 

o Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

 
Bloque 2. Números e Álxebra. 
 

Unidades e temporalización:  

 

 
UNIDADE 1. Matrices 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Os alumnos comezarán a unidade aprendendo a definición de matriz, 
identificando os seus elementos e a súa dimensión, e clasificándoas. Estudarán as matrices 
traspuestas e as súas propiedades, e realizarán operacións con matrices. Aprenderán que é o 
rango dunha matriz e aplicarán o método de Gauss para achalo. Van estudar as matrices 
inversas e as súas propiedades, a clasificalas en regulares ou invertibles e singulares, e a aplicar 
o método de Gauss-Jordan para achar a matriz inversa. Terán que realizar ecuacións matriciales 
de diferentes tipos e practicar distintas operacións con matrices. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer os distintos tipos de matrices e os seus elementos 
o Realizar operacións con matrices 
o Achar  o rango e a inversa dunha matriz 
o Resolver ecuacións e sistemas matriciais 
o Resolver problemas relacionados cos conceptos anteriores 

 
Temporalización: 8 sesións 
 
Contidos: 

F Matrices. Tipos de matrices. 

F Matriz trasposta. 

F Operacións con matrices. 

F Rango dunha matriz. Método de Gauss. 

F Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

F Ecuacións e sistemas matriciales. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e 
interpretar datos e relacións na resolución de problemas diversos. 

g, i 

 

B2-1.1. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante táboas 
ou grafos, tanto de xeito manual como co apoio 
de medios tecnolóxicos axeitados. 

 Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos. 

CMCT 
CD 
AA 

Unidade 1: 
Matrices 

8 sesións Unidade 3: 
Sistemas de ecuacións 

10 sesións 

Unidade 2: 
Determinantes 

8 sesións   
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B2-1.2. Realiza operacións con matrices e aplica 
as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

 Realiza operacións con matrices. CMCT 
CD 
AA 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

e, i 

 

B2-2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 
4, aplicando o método de Gauss. 

 Determina o rango dunha matriz. 
 Aplica o método de Gauss para achar o 

rango dunha matriz. 

CMCT 
AA 

B2-2.2. Determina as condicións para que unha 
matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 

 Comproba que determinadas matrices son 
inversas. 

 Aplica o método Gauss-Jordan para 
comprobar que determinadas matrices 
son inversas. 

CMCT 
AA 

B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 
representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

 Resolve problemas con matrices. 
CMCT 
AA 

 
 

UNIDADE 2. Determinantes 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán os determinantes e as súas aplicacións 

prácticas. Calcularán o determinante dunha matriz usando as súas propiedades, ou facendo ceros. 
Tamén calcularán o rango dunha matriz a partir dos seus menores, a inversa dunha matriz con 
determinantes e o rango dunha matriz que depende dun parámetro con determinantes. Resolverán 
ecuacións con determinantes e reducirán un determinante a outro determinante cuxo valor se coñece. 
Comprobarán se unha matriz que depende dun parámetro ten inversa. Resolverán ecuacións matriciales 
do tipo AX = C, do tipo AX + B = C e nas que hai que sacar factor común. Como tarefa final comprobarán 
como os determinantes serven para medir superficies irregulares. 

 

  Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Achar o determinante dunha matriz 
o Aplicar as propiedades dos determinantes 
o Calcular o rango dunha matriz 
o Determinar se unha matriz ten inversa e calculala 
o Resolver ecuacións matriciais  

 
Temporalización: 8 sesións 
 
Contidos: 

F Determinantes. 

F Propiedades dos determinantes. 

F Menor complementario e adxunto. 

F Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos. 

F Cálculo do rango dunha matriz utilizando determinantes 

F Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes 
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Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

e, i 

 

B2-2.1. Acha o valor do determinante dunha 
matriz cadrada. Determina o rango dunha 
matriz, ata orde 4, mediante determinantes. 

 Acha o rango dunha matriz a 
través de determinantes. 

CMCT 
AA 

B2-2.2. Determina as condicións para que unha 
matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 

 Aplica o método máis adecuado 
para comprobar que 
determinadas matrices son 
inversas. 

CMCT 
AA 

B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 
representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

 Resolve problemas con 
determinantes. 

CMCT 
AA 

 
UNIDADE 3. Sistemas de ecuacións 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán con sistemas de ecuacións. Identificarán 
os sistemas de ecuacións lineais, os seus elementos e a súa clasificación. Coñecerán como se expresa 
matricialmente un sistema de ecuacións. Utilizarán o método de Gauss para resolver e discutir 
sistemas. Discutirán sistemas de ecuacións lineais a través do teorema de Rouché-Fröbenius. 
Resolverán sistemas de ecuacións mediante a regra de Cramer. Discutirán e resolverán sistemas de 
ecuacións homoxéneo. Resolverán ecuacións matriciales do tipo AX = XA e do tipo AX = B mediante 
sistemas. Resolverán problemas mediante sistemas de ecuacións lineais. Discutirán sistemas de 
ecuacións que dependen dun parámetro con diferentes variables.  

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Relacionar un sistema e unha ecuación matricial 
o Resolver sistemas, con ou sen parámetro, empregando o método de Gauss 
o Discutir sistemas mediante o teorema de Rouche-Frobenius 
o Resolver sistemas empregando a Regra de Cramer 
o Resolver problemas mediante os conceptos anteriores 

 
Temporalización: 10 sesións 
 
Contidos: 

F Sistemas de ecuacións lineais. 

F Expresión matricial dun sistema de ecuacións. 

F Método de Gauss. 

F Teorema de Rouché-Fröbenius. 

F Regra de Cramer. 

F Sistemas homoxéneos  

 Sistemas de ecuacións con parámetros 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e 
sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

e, i 
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B2-2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 
representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

 Resolve problemas con sistemas 
de ecuacións aplicando o método 
máis adecuado. 

CMCT 
AA 

 B2-2.4. Discute e resolve sistemas de ecuación. 
Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e 
clasifica o sistema de ecuacións lineais 
formulado, resólveo nos casos en que sexa 
posible (empregando o método máis axeitado), 
e aplícao para resolver problemas. 

 Resolve ecuacións con sistemas 
de ecuacións aplicando o método 
máis adecuado. CMCT 

AA 

 

Bloque 3. Xeometría. 
Unidades e temporalización:  
 

 

UNIDADE 4. Vectores no espacio 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán cos vectores no espazo. Realizarán 
operacións con vectores. Analizarán a combinación lineal de vectores. Representarán e 
estudarán as coordenadas dun vector no espazo. Operarán con vectores e determinarán as 
súas aplicacións. Traballarán co produto escalar, vectorial e mixto, a súa interpretación 
xeométrica, as súas propiedades e a súa expresión en coordenadas. Analizarán as distintas 
aplicacións do produto escalar, vectorial e mixto. Calcularán bases, áreas e volumes. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Realizar operacións con vectores, empregando as súas coordenadas 
o Achar o producto escalar, vectorial e mixto de vectores. Coñecer e aplicar a súas 

propiedades 
o Aplicar a problemas xeométricos os conceptos anteriores  

 
Temporalización: 10 sesións 
 
Contidos: 

F Vectores no espazo. 

F Combinación lineal de vectores. 

F Coordenadas dun vector no espazo. 

F Operacións en coordenadas. 

F Aplicacións dos vectores. 

F Produto escalar. 

F Aplicacións do Produto escalar 

F Produto vectorial 

F Aplicacións do Produto vectorial 

F Produto mixto 

Unidade 4: 
Vectores no espacio 

10 sesións Unidade 6: 
Ángulos e distancias 

10 sesións 

Unidade 5: 
Rectas e planos no espacio 

12 sesións   
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F Aplicacións do Produto  mixto 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. i 
B4-1.1. Realiza operacións elementais con 

vectores, manexando correctamente os 
conceptos de base e de dependencia e 
independencia lineal, e define e manexa as 
operacións básicas con vectores no espazo, 
utilizando a interpretación xeométrica das 
operacións con vectores para resolver 
problemas xeométricos 

 Identifica os vectores no espazo e 
as combinacións lineais de 
vectores, acha as coordenadas dos 
vectores no espazo e realiza 
operacións en coordenadas e con 
aplicacións dos vectores. 

CMCT 
AA 

B4-3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e 
volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 

i 

B4-3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de 
dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 

 Identifica o produto escalar e 
vectorial, o seu significado 
xeométrico, a súa expresión 
analítica e as súas propiedades. 

CMCT 

B4-3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, 
o seu significado xeométrico, a súa expresión 
analítica e as propiedades. 

 Identifica o produto mixto, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas 
propiedades. 

CMCT 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e 
volumes utilizando os produtos escalar, 
vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á 
resolución de problemas xeométricos. 

 Utiliza as aplicacións dos produtos 
escalar, vectorial e mixto segundo 
corresponda para achar ángulos, 
distancias, áreas e volumes. 

CMCT 

 

 
UNIDADE 5. Rectas e planos no espacio 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán con rectas e planos no espazo. 
Acharán ecuacións da recta no espazo. Tamén acharán ecuacións do plano no espazo. 
Comprobarán se determinados puntos son aliñados ou son coplanarios. Calcularán o vector 
perpendicular a un plano. Determinarán as posicións relativas de recta e plano, de dous 
planos, de tres planos e de dúas rectas. Estudarán a perpendicularidad entre recta e plano. 
Tamén calcularán os feixes de planos paralelos e secantes. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Achar a ecuación dunha recta ou un plano 
o Determinar se varios puntos están aliñados ou son coplanarios 
o Achar un vector perpendicular a un plano 
o Determinar a posición relativa de rectas, planos, recta e plano, e os puntos de corte 
o Achar a ecuación dun feixe de planos 
o Aplicar os conceptos anteriores a problrmas 

 
Temporalización: 12 sesións 
 
Contidos: 
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F Ecuacións da recta no espazo. 

F Ecuacións do plano no espazo. 

F Puntos alineados e coplanarios 

F Vector perpendicular a un plano 

F Posicións relativas de recta e plano 

F Posicións relativas de dous planos 

F Posicións relativas de tres planos 

F Posicións relativas de dúas rectas 

F Feixes de planos 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B4-2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas 
e planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 

i 

B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas 
distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os 
seus elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre rectas. 

 Realiza operacións coa ecuación da 
recta é as súas distintas formas. 

CMCT 

B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas 
distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os 
seus elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre planos. 

 Acha ecuacións do plano nas súas 
distintas formas. 

CMCT 

B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e 
rectas no espazo, aplicando métodos matriciais 
e alxébricos, e resolvendo os problemas afíns 
entre planos e rectas. 

 Analiza as posicións relativas e de 
perpendicularidad de planos e rectas 
no espazo. 

CMCT 

B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en 
diferentes situacións. 

 Obtén feixes de planos paralelos e 
secantes en diferentes situacións. 

CMCT 

 

 
UNIDADE 6. Ángulos e distancias 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán cos ángulos e as distancias. 
Analizarán os ángulos no espazo e calcularán o ángulo entre dúas rectas, entre unha recta e 
un plano e entre dous planos. Traballarán coas proxeccións ortogonales e os puntos 
simétricos, calculándoos e estudando a súa representación. Calcularán e estudarán as 
distancias dun punto a un plano, entre dous planos, entre unha recta e un plano, dun punto a 
unha recta e entre dúas rectas que se cruzan. Acharán o lugar xeométrico dos puntos no 
espazo e obterán a ecuación xeral da esfera. Como tarefa final determinarán canto se inclinan 
as motos de Moto GP a partir do estudo dos ángulos. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Determinar o ángulo que forman dúas rectas, dous plano e unha recta e un plano 
o Calcular a recta perpendicular a unha dada e que a corta, dunha recta perpendicular a un 

plano, dun plano perpendicular a outro 
o Achar a proxección ortogonal dun punto ou dunha recta sobre un plano 
o Determinar o simétrico dun punto sobre outro sobre unha recta ou un plano 
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o Achar a distancia dun punto a unha recta e entre dúas rectas 
o Calcular a distancia dun punto a un plano e entre dous planos 
o Aplicar os anteriores conceptos a problemas xeométricos 

 
Temporalización: 10 sesións 
Contidos: 

F Ángulos no espazo. 

F Perpendicularidad entre rectas, planos e recta e plano. 

F Proxeccións ortogonales. 

F Puntos simétricos. 

F Distancia entre puntos, de un punto a un plano. 

F Distancia  de un punto a unha recta. 

F Distancia entre rectas. 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B4-3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e 
volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 

i 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e 
volumes, aplicándoos en cada caso á resolución 
de problemas xeométricos 

 Calcula ángulos, proxeccións, 
puntos simétricos, distancias e 
lugares xeométricos utilizando os 
produtos segundo corresponda. 

CMCT 
AA 

Bloque 4. Análise. 
 
Unidades e temporalización:  

 
UNIDADE 7. Límites e continuidade 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos recordarán os límites e a continuidade. 
Identificarán os límites das funcións no infinito e realizarán operacións con eles. Calcularán 
límites de funcións con potencias, de funcións exponenciais e de funcións racionais. 
Resolverán algunhas indeterminacións. Tamén calcularán os límites dunha función nun punto. 
Determinarán as asíntotas dunha función. Analizarán a continuidade dunha función nun 
punto e nun intervalo e os tipos de descontinuidade. Estudarán os teoremas de Bolzano, 
Darboux e de Weierstrass. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Calcular o límite dunha función 
o Determinar a continuidade dunha función e clasificar os puntos de discontinuidade 
o Achar as asíntotas dunha función, e a posición da gráfica respecto delas 
o Coñecer e aplicar os teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass 

 
Temporalización: 4 sesións 
 

Unidade 7: 
Límites e continuidade 

4 sesións Unidade 9: 
Integrales indefinidas 

10 sesións 

Unidade 8: 
Aplicacións da derivada 

13 sesións Unidade 10: 
Integrales definidas 

10 sesións 
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Contidos: 

R Continuidade e tipos de descontinuidade. 

F Teorema de Bolzano 

F Teorema de  Weierstrass 
 

Criterios , obcectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1.  Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan diso. 

i 

B3-1.1. Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito 
dos puntos de descontinuidade 

 Identifica os límites das funcións 
no infinito, analiza as súas gráficas 
e realiza operacións con elas. 

CMCT 
AA 

B3-1.2  Aplica o concepto de límite á resolución 
de problemas, así como os teoremas 
relacionados 

 Calcula os límites das funcións e 
resolve indeterminacións tendo 
en conta a súa continuidade ou 
descontinuidade e aplica os 
teoremas de Bolzano ou 
Weierstrass segundo 
corresponda. 

CMCT 
AA 

 

UNIDADE 8. Aplicacións da derivada 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán as aplicacións da derivada: 
determinar os intervalos de crecemento e decrecemento, cálculo dos máximos e mínimos,  
intervalos de concavidade e convexidade e, puntos de inflexión dunha función. Aprenderán a 
resolver problemas de optimización, aplicarán os teoremas de Rolle, do valor medio e do valor 
medio xeneralizado e a regra de L´Hôpital. Como tarefa final analizarán como fabricar a lata 
de refrescos máis barata a partir da aplicación das derivadas. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Relacionar continuidade e derivabilidade 
o Determinar a ecuación da recta tanxente e da recta normal 
o Calcular os intervalos de monotonía dunha función 
o Achar os extremos relativos e absolutos dunha función 
o Calcular os intervalos de concavidade e convexidade 
o Achar os puntos de inflexión dunha función 
o Calcular límites empregando a regra de L´Hopital 
o Coñecer e aplicar os teoremas de Rolle e do valor medio 
o Plantexar e resolver problemas de optimización 
o Estudar  unha función e representala graficamente 
o Aplicar os conceptos anteriores a resolución de problemas 

 
Temporalización: 13 sesións 
 
Contidos: 

R Derivada. Interpretación xeométrica. Recta tanxente e normal 

R Técnicas de derivación. 

R Derivabilidade e continuidade 
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R Monotonía dunha función. 

R Máximos e mínimos relativos 

R Curvatura dunha función. 

R Puntos de inflexión 

F Optimización. 

F Teorema de Rolle. 

F Teorema do valor medio. 

F Regra de L´Hôpital. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1.  Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan diso. 

i 

B3-1.2  Aplica os conceptos de límite e de 
derivada á resolución de problemas, así como 
os teoremas relacionados 

 Calcula o crecemento e 
decrecemento, os máximos e 
mínimos, a concavidade e 
convexidade e os puntos de 
inflexión das funcións mediante 
derivadas, estuda e representa a 
gráfica dunha función e aplica os 
teoremas de Rolle, do valor medio 
e do valor medio xeneralizado 
segundo corresponda. 

CMCT 
AA 

B3-2.  Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 
xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 
optimización. 

i 

B3.-2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver 
indeterminacións no cálculo de límites. 

 Resolve indeterminacións no 
cálculo de límites mediante a 
regra de L´Hôpital. 

CMCT 
AA 

B3-2.2. Formula problemas de optimización 
relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o 
resultado obtido dentro do contexto. 

 Resolve problemas de 
optimización de funcións con 
aplicacións das derivadas. 

CMCT 
AA 

 

 
UNIDADE 9. Integrais indefinidas 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán as integrais indefinidas. 
Identificarán a función primitiva dunha función. Calcularán a integral dunha función e 
analizarán as súas propiedades. Acharán as integrais da función constante, das funcións 
potenciais, de tipo logarítmico, das funcións exponenciais, das funcións trigonométricas e de 
tipo funciones arco. Resolverán integrais mediante o método de integración por partes. 
Calcularán integrais de funcións racionais tendo en conta se o grao do numerador é menor 
que o grao do denominador e se o grao do numerador é maior ou igual que o grao do 
denominador. Resolverán integrais por cambio de variable. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
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o Significado da primitiva dunha función e das súas propiedades 
o Calcular a integral definida dunha función 
o Aplicar os anteriores conceptos a resolución de problemas 

 
Temporalización: 10 sesións 
 
Contidos: 

R Función primitiva dunha función. 

R Integral dunha función. 

R Integrais de funcións elementais. 

F Integración por partes. 

R Integrais de funcións racionais. 

F Integración por cambio de variable. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-3.  Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo  
e primitivas. 

i 

B3-3.1  Aplica os métodos básicos para o cálculo 
de primitivas de funcións 

 Identifica a función primitiva dunha 
función e calcula integrais de 
funcións elementais, por partes, 
racionais ou por cambio de variable 
segundo corresponda medio 
xeneralizado segundo corresponda. 

CMCT 
AA 

 
 
UNIDADE 10. Integrais definidas 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán as integrais definidas. 
Representarán e calcularán a área baixa unha curva, encerrada por unha curva ou comprendida 
entre dúas curvas. Identificarán a integral definida e as súas propiedades. Verán a 
demostración e a interpretación xeométrica do teorema do valor medio para a integral. 
Calcularán primitivas dunha función a partir do teorema fundamental do cálculo integral, e 
integrais mediante a regra de Barrow.  

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Integral definida e as súas propiedades 
o Teoremas do valor medio e fundamental 
o Regra de Barrow e a súa aplicación ao cálculo de integrais definidas 
o Representar rexións planas, e calcular a súa área 
o Aplicar os conceptos anteriores a resolución de problemas 

 
Temporalización: 10 sesións 
 
Contidos: 

F Área baixa unha curva. 

F Integral definida. 
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F Teorema do valor medio para a integral. 

F Teorema fundamental do cálculo integral. 

F Regra de Barrow. 

F Área encerrada por unha curva  

F Área encerrada  entre dúas curvas. 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B3-3.  Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o 
cálculo de primitivas. 

i 

B3-3.1  Aplica os métodos básicos para o cálculo 
de integrais definidas 

 Identifica e calcula integrais 
definidas utilizando o teorema ou 
a regra máis adecuada a cada 
enunciado 

CMCT 
AA 

B3-4.  Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas 
limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables e, en 
xeral, á resolución de problemas. 

g, i 

B3-4.1. Calcula a área de recintos limitados por 
rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

 Calcula a área de espazos 
limitados por curvas. 

CMCT 
CD 
AA 

B3-4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados 
para representar e resolver problemas de áreas 
de recintos limitados por funcións coñecidas. 

 Resolve problemas con integrais 
definidas. 

CMCT 
CD 
AA 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade. 
 

Unidades e temporalización:  

 

 
UNIDADE 11. Probabilidade 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos analizarán o estudo da probabilidade. 
Coñecerán os conceptos relacionados cos experimentos aleatorios; os métodos de cálculo, as 
variacións, permutacións e combinacións. Realizarán operacións con sucesos. Identificarán e 
analizarán a frecuencia e a probabilidade de sucesos. Recoñecerán as distintas propiedades da 
probabilidade e serviranse delas para o cálculo de probabilidades. Aplicarán a regra de Laplace 
e utilizarana para calcular probabilidades. Familiarizaranse coa probabilidade condicionada. 
Calcularán probabilidades en experimentos compostos. Tamén calcularán as probabilidades 
mediante táboas de continxencia. Terán en conta a dependencia e independencia dos sucesos. 

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Concepto de probabilidade e as súas propiedades 
o Calcular a probabilidade dun suceso 

 
Temporalización: 12 sesións 

Unidade 11: 
Probabilidade 

12 sesións Unidade 12: 
Distribucións binomial e normal 

10 sesións 
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Contidos: 

R Experimentos aleatorios. 

R Sucesos e operacións con sucesos. 

R Frecuencia e probabilidade 

R Probabilidade dun suceso. 

R Propiedades da probabilidade 

R Regra de Laplace 

R Probabilidade condicionada. 

F Dependencia e independencia de sucesos 

F Probabilidade composta. Regra do producto 

F Táboas de continxencia. 

F Teorema da probabilidade total  

F Teorema  de Bayes 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B5-1.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e 
compostos (utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
reconto e a axiomática da probabilidade), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados co mundo real. 

i 

B5-1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, 
condicionada ou non, mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

 Aplica a regra de Laplace para o 
cálculo de probabilidades e utiliza 
diagramas de árbore, táboas de 
continxencia ou o método 
adecuado, segundo corresponda. 

 Resolve problemas sinxelos 
asociados á probabilidade 
condicionada. 

CMCT 
AA 

B5-1.2  Calcula probabilidades a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 

 Calcula probabilidades a partir 
sucesos. 

CMCT 
AA 

B5-1.3  Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes 

 Aplica o teorema de Bayes para 
calcular probabilidades. 

CMCT 
AA 

B5-3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma 
crítica informacións estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os 
relacionados coas ciencias e outros ámbitos, detectando posibles erros e 
manipulacións tanto na presentación dos datos como na das conclusións. 

b, e, i, l 

B5-3.1.  Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir situacións relacionadas co azar e 
elabora análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade e/ou a 
estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 Utiliza a linguaxe matemática 
adecuada á hora de describir 
situacións relacionadas co azar 

CL 
CMCT 
AA 

 

 
UNIDADE 12. Distribucións binomial e normal 

. 
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ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán variables aleatorias discretas e 
continuas, e en particular as distribucións binomial e normal. Determinarán se unha variable 
aleatoria segue unha distribución binomial e acharán a súa función de probabilidade. 
Calcularán probabilidades mediante táboas. Analizarán distribucións e normais. Calcularán 
probabilidades de variables aleatorias a través da aproximación da binomial.  

 

 Mínimos esixibles: nesta unidade son os seguintes: 
o Calcular a función de probabilidade, de densidade e de distribución 
o Recoñecer unha distribución binomial e calcular probabilidades 
o Achar probabilidades mediante a distribución normal 
o Aproximar unha distribución mediante a distribución normal 

 
Temporalización: 10 sesións 
 
Contidos: 

F Variables aleatorias. 

F Distribucións discretas. 

F Distribución binomial. 

F Distribucións continuas. 

F Distribución normal. 

F Aproximación da binomial 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B5-2.  Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 
probabilidade de diferentes sucesos asociados. 

g, i 

B5-2.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, 
obtén os seus parámetros e calcula a súa media 
e desviación típica. 

 Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a 
distribución binomial. 

CMCT 
CD 
AA 

B5-2.2  Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da distribución ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica. 

 Calcula probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial. CMCT 

CD 
AA 

B5-2.3  Coñece as características e os parámetros 
da distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico 

 Identifica as variables aleatorias, 
as distribucións discretas e 
continuas e calcúlaas. 

CMCT 
CD 
AA 

B5-2.4  Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da 
táboa da distribución ou mediante calculadora, 
folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

 Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 
distribución normal a partir de 
táboas. 

CMCT 
CD 
AA 

B5-2.5  Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan 

 Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a 

CMCT 
CD 
AA 
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as condicións necesarias para que sexa válida distribución binomial a partir da 
súa aproximación pola normal. 

B5-3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co 
azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma 
crítica informacións estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os 
relacionados coas ciencias e outros ámbitos, detectando posibles erros e 
manipulacións tanto na presentación dos datos como na das conclusións. 

b, e, i, l 

B5-3.1.  Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir situacións relacionadas co azar e 
elabora análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade e/ou a 
estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 Utiliza a linguaxe matemática 
adecuada á hora de describir 
situacións relacionadas co azar. 

CL 
CMCT 
AA 

E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
 
MODELOS METODOLÓXICOS: PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: AGRUPAMENTO: 

 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Aprendizaxe cooperativo. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 

 Personalización. 
 Outros. 

 Tareas individuales. 
 Parellas. 
 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 
 

 
F.-AVALIACIÓN 

1. Exames 

Un máximo de dous exames por avaliación (si é posible que sexan dunha ou dúas UDs) 

2. Cualificación da avaliación 

A cualificación de cada avaliación será a nota media dos exames realizados nesa avaliación 

3. Exame global de cada avaliación 

Unha ou dúas semanas despois de rematada a avaliación realizarase un exame global da materia da 
avaliación para todos os estudantes. 

Se a cualificación deste exame é superior a obtida na avaliación, modificarase a cualificación da 
avaliación pola nota deste exame.  

O exame global da terceira avaliación, realizarase a aqueles estudantes que o profesor/a considere 
conveniente. 

4. Cualificación da avaliación ordinaria  
Será a media das cualificacións das tres avaliacións. 

5. Avaliación extraordinaria 
A cualificación da proba extraordinaria será a obtida no correspondente exame. 

G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Libro de texto : SANTILLANA-Proyecto SABER HACER 
 Aula Virtual 
 Programas informáticos 

 

H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 Seguindo as unidades do libro de texto traballaranse os seguintes contidos: 

 Comprensión lectora. 
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 Expresión oral e escrita 
 Comunicación audiovisual 
 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 
 Emprendemento 
 Educación cívica e constitucional 
 Valores persoais 

 

ANEXO X 
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC. SS. II - 2º BACHARELATO 
 
A.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar a realidade e expresar os 
fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis complexo; contribúen de forma 
especial á comprensión dos fenómenos da realidade social, de natureza económica, histórica, 
xeográfica, artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e 
abstraer. 

 
O mundo actual está en continua e rápida transformación, polo que se fai imprescindible a 
aprendizaxe de métodos xerais de análise social que poidan aplicarse en contextos diversos. Nesta 
contorna, as matemáticas adquiren un papel relevante como ferramenta adecuada para adquirir e 
consolidar o coñecemento, desenvolven a capacidade de reflexionar e razoar acerca dos fenómenos 
sociais e proporcionan instrumentos adecuados para a representación, modelización e contraste das 
hipóteses expostas acerca do seu comportamento. Hoxe en día, as matemáticas constitúen a 
ferramenta principal para converter os feitos observables en coñecemento e información. Máis aínda, 
a utilización dunha linguaxe formal, como é o das matemáticas, facilita a argumentación e explicación 
dos devanditos fenómenos e a comunicación dos coñecementos con precisión. 
 

As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na adquisición de 
contidos doutras disciplinas. Por exemplo, en Economía, a Teoría Económica explica os fenómenos 
económicos cunha base matemática. A Teoría de Xogos ou Teoría da Decisión son outro exemplo das 
aplicacións neste campo. En Socioloxía e Ciencias Políticas empréganse cada vez con maior frecuencia 
a análise de enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das 
matemáticas a outras áreas como a Xeografía, a Historia ou a arte onde as matemáticas tiveron unha 
recoñecida influencia. 

 
As matemáticas tamén contribúen á formación intelectual dos alumnos, o que lles permitirá 

desenvolverse mellor tanto no ámbito persoal como social. Hai que resaltar tamén o valor formativo 
das matemáticas en aspectos tan importantes como a procura da beleza e a harmonía, o estímulo da 
creatividade ou o desenvolvemento de capacidades persoais e sociais que contribúen a formar 
cidadáns autónomos, seguros de si mesmos, decididos e emprendedores, capaces de afrontar os 
retos e abordar os problemas con garantías de éxito. 

 
O ensino desta materia non debe desvincularse da súa aplicación á interpretación dos 

fenómenos sociais, polo que ademais de centrarse na adquisición do coñecemento dos contidos de 
matemáticas e os seus procedementos de cálculo, análise, medida e estimación, debe dirixirse cara á 
adquisición da habilidade de interpretar datos, seleccionar os elementos fundamentais, analizalos, 
obter conclusións razoables e argumentar de forma rigorosa. 
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A resolución de problemas convértese en obxectivo principal. O proceso debe cultivar a 

habilidade para entender diferentes formulacións e implementar plans prácticos, revisar os 
procedementos de procura de solucións e expor aplicacións do coñecemento e as habilidades 
matemáticas a diversas situacións da vida real; sobre todo, débese fomentar a autonomía para 
establecer hipótese e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou extrapolar 
os resultados obtidos a situacións análogas. 

 
O uso de ferramentas tecnolóxicas terá un papel esencial no currículo da materia, tanto para a 

mellor comprensión de conceptos ou na resolución de problemas complexos, como para contrastar 
con maior rigor as hipóteses propostas e presentar e comunicar os resultados obtidos. 

 Ademais, estas ferramentas contribúen á preparación para a aprendizaxe ao longo da vida e 
apoian o traballo fose da aula.  

 
Procurarase unha atención personalizada ao alumnado, xa que esta proporciona a 

oportunidade de potenciar as súas fortalezas e corrixir as súas debilidades. Fomentarase o 
razoamento, a experimentación e a simulación, que promoven un papel activo do alumnado. 

 
Os contidos estrutúranse en catro bloques: 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas. 
Bloque 2. Números e álxebra. 
Bloque 3. Análise. 
Bloque 4. Estatística e Probabilidade. 

 
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 
humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 
alumnado para acceder á educación superior. 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a 
muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua cooficial 
da súa Comunidade Autónoma. 
f)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento 
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e mellora do seu contorno social. 
i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 
j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
n)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática ey competencias básicas en ciencia ey tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido dae iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 

 Conciencia e expresións culturais (CEC). 
 

 
C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 

Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co estudo 
das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, quedar consolidados no curso.  

No seguinte epígrafe especifícanse os mínimos esixibles en cada unidade  

 
D.-UNIDADES: TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, ESTÁNDARES, INDICADO-
RES,  COMPETENCIAS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

Temporalización: O longo de todo o curso 

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

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: relación con outros problemas coñecidos, 
modificación de variables e suposición do problema resolto. 

B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das operacións utilizadas, coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, procura doutras formas de resolución e identificación de 
problemas parecidos. 

B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de informes científicos sobre o proceso seguido 
na resolución dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 
B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: 

 Recollida ordenada e a organización de datos.  

 Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

 Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización 
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de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

 Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

 Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo, e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

 Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

B1.6. Planificación e realización de proxectos e investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

B1.7. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade. 

B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico sobre o procedemento, os resultados e as 
conclusións do proceso de investigación desenvolvido. 
B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico. 

 
Criterios , obxectivos, estándares e competencias: 

B1-1. Expresar, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema. e, i 

B1-1.1. Expresa, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

CCL 
CMCCT 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

i, l 

B1-2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

CMCCT 
 

B1-2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia. 

CMCCT 
 

B1-2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. 

CMCCT 
CAA 

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

g, i 

  B1-3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

CMCCT 

B1-3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

CMCCT 
 

B1-3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación 
que cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia demostrar. 

CMCCT 
CD 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

i, l, m 

  B1-4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación 
matemática: problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  

CMCCT 
 

  B1-4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

CMCCT 
CSIEE 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir da 
resolución dun problema e o afondamento posterior; da xeneralización de propiedades 
e leis matemáticas; e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos 

h, i, l, n 

 

 

B1-5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

CMCCT 
 

B1-5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a 
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias 
sociais e matemáticas, etc.). 

CMCCT 
CSC 
CCEC 
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B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

e, g, i 

 

  B1-6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.  CMCCT 

B1-6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 

CMCCT 
 

B1-6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

 CCL 
 CMCCT 

B1-6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 
investigación, tanto na procura de solucións coma para mellorar a eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

CMCCT 
CD 

B1-6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do 
tema de investigación. 

CCL 
 

B1-6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos, formula 
posibles continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e 
fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

CMCCT 
 

C1-6.6. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa 
linguaxe apropiada 

CMCCT 
 

B1.7. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade 

i, l 

 

B1-7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas 
de interese. 

CMCCT 
CSC 

B1-7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 
 

B1-7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a 
resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

CMCCT 
 

B1-7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. CMCCT 

B1-7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 
 

B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

i 

B1-8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. 

CMCCT 
 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. a, b, c, d, e, 
f, g, h, i, l, n, 
ñ, o, p 

B1-9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

B1-9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 
 

B1-9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular 
ou formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados, etc. 

CMCCT 
CAA 

 

B1-9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. CSC 
CSIEE 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. b, i, l, m 

B1-10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de CMCCT 
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matematización ou de modelización), valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CSIEE 
 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender 
diso para situacións similares futuras. 

b, i, l 

B1-11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprende diso para situacións futuras. 

CMCCT 
CAA 

 

B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 

g, i 

B1-12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

CD 
CMCCT 
 

B1-12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

CMCCT 
 

B1-12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 
 

B1-12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

CMCCT 
 

B1-12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

CMCCT 
 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados, para facilitar a 
interacción. 

e, g, i 

B1-13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

CD 
 

B1-13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 

CCL 
 

B1-13.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

CD 
CAA 

 

 

Mínimos esixibles 
o Analizar e comprender o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 

do problema). 
o Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 
o Usar a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
o Utilizar argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
o Desenvolver actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

 
Bloque 2. Números e Álxebra. 
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Unidades e temporalización:  

 

 
UNIDADE 1. Matrices 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Os alumnos comezarán a unidade aprendendo a definición de matriz, 
identificando os seus elementos e a súa dimensión, e clasificándoas. Estudarán as matrices 
traspuestas e as súas propiedades, e realizarán operacións con matrices. Aprenderán que é o 
rango dunha matriz e aplicarán o método de Gauss para achalo. Van estudar as matrices 
inversas e as súas propiedades, a clasificalas en regulares ou invertibles e singulares, e a aplicar 
o método de Gauss-Jordan para achar a matriz inversa. Terán que practicar distintas operacións 
con matrices. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Aplicar a linguaxe matricial a problemas en contextos reais 
o Operar con matrices 
 

Temporalización: 6 sesións 

Contidos: 

F Matrices. Tipos de matrices. 

F Matriz traspuesta. 

F Operacións con matrices. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 

i 

B2-1.1. Dispón en forma de matriz 
información procedente do ámbito social 
para poder resolver problemas con maior 
eficacia. 

Resolve problemas dispoñendo a 
información en forma de matriz. CMCT 

CD 
AA 

B2-1.2. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante 
táboas e para representar sistemas de 
ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos. CMCT 

CD 
AA 

B2-1.3. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións con matrices. 
CMCT 
CD 
AA 

 
 
UNIDADE 2. Determinantes 

Unidade 1: 
Matrices 

6 sesións Unidade 3: 
Sistemas de ecuacións 

10 sesións 

Unidade 2: 
Determinantes 

8 sesións Unidade 4: 
Programación lineal 

10 sesións 
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ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán os determinantes e as súas 
aplicacións prácticas. Calcularán o determinante dunha matriz usando as súas propiedades, un 
determinante facendo ceros. Tamén calcularán o rango dunha matriz a partir dos seus menores, 
a inversa dunha matriz con determinantes e o rango dunha matriz non cadrada que depende 
dun parámetro con determinantes. Resolverán ecuacións con determinantes e reducirán un 
determinante a outro determinante cuxo valor se coñece. Resolverán ecuacións matriciais do 
tipo AX = C, do tipo AX + B = C e nas que hai que sacar factor común. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Calcular  determinantes de 2º e 3º orde 
o Calcular o rango dunha matriz. 
o Achar a inversa dunha matriz. 
o Resolver ecuacións matriciais 

 

 
Temporalización: 8 sesións 
Contidos: 

F Determinantes. 

F Propiedades dos determinantes. 

F Menor complementario e adxunto. 

F Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos. 

F Rango dunha matriz. Método de Gauss. 

F Cálculo do rango dunha matriz  utilizando determinantes 

F Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

F Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes 

F Ecuacións matriciales. 
 

Criterios , obxectivos,  estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 

i 

B2-1.2. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante 
táboas e para representar sistemas de 
ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe matricial adecuado para 
representar datos e para explicar o 
proceso seguido para resolver 
problemas. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 

B2-1.3. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

Opera con determinantes e as súas 
propiedades e resolve os exercicios 
que se lle expoñen. 

CL 
CMCT 
CD 
AA 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimensional), interpretando 
criticamente o significado das solucións obtidas. 

h, i 

B2-2.1 Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real e o 
sistema de ecuacións lineais formulado 
(como máximo de tres ecuacións e tres 
incógnitas), resólveo nos casos que sexa 

Resolve ecuacións matriciais. 
Resolver ecuacións con determinantes 

CMCT 
AA 
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posible e aplícao para resolver problemas en 
contextos reais. 

 

 
UNIDADE 3. Sistemas de ecuacións 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballasen con sistemas de ecuacións. 
Identificarán os sistemas de ecuacións lineais, os seus elementos e a súa clasificación. 
Coñecerán como se expresa matricialmente un sistema de ecuacións. Utilizarán o método de 
Gauss para resolver e discutir sistemas. Discutirán sistemas de ecuacións lineais a través do 
teorema de Rouché-Fröbenius. Resolverán sistemas de ecuacións mediante a regra de Cramer. 
Discutirán e resolverán sistemas de ecuacións homoxéneo. Resolverán ecuacións matriciales do 
tipo AX = XA e do tipo AX = B. Resolverán problemas mediante sistemas de ecuacións lineais.  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer a clasificación dos  sistemas 
o Aplicar o Th. de Rouché-Fröbenius para clasificar un sistema 
o Resolver sistemas pola regra de Cramer 
o Resolver sistemas polo método de Gauss 
o Resolver problemas con sistemas 

 

Temporalización: 10 sesións 
Contidos: 

F Sistemas de ecuacións lineais 

F Expresión matricial dun sistema de ecuacións. 

F Método de Gauss. 

F Teorema de Rouché-Fröbenius. 

F Regra de Cramer. 

F Sistemas homoxéneos  

F Resolución de problemas con sistemas  
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 

i 

B2-1.3. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

Opera con sistemas de ecuacións e resolve os 
exercicios que se lle expoñen aplicando o 
método máis adecuado. 

CMCT 
CD 
AA 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimensional), interpretando 
criticamente o significado das solucións obtidas. 

h, i 

B2-2.1. Formula alxebricamente as 
restricións indicadas nunha situación da vida 
real e o sistema de ecuacións lineais 
formulado (como máximo de tres ecuacións 

Resolve problemas con ecuacións e sistemas 
de ecuacións aplicando o método máis 
adecuado. 

CMCT 
AA 
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e tres incógnitas), resólveo nos casos que 
sexa posible e aplícao para resolver 
problemas en contextos reais. 

 

 
UNIDADE 4. Programación lineal 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán a programación lineal. Resolverán 
inecuacións lineais e sistemas de inecuacións con dúas incógnitas. Utilizarán a programación 
lineal para resolver distintos problemas. Acharán a rexión factible, os seus vértices e a solución 
óptima dos problemas de programación lineal. Aplicarán distintos métodos de resolución de 
problemas de programación lineal. Identificarán os distintos tipos de solucións dos problemas 
de programación lineal.  

Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Resolver un sistema de inecuacións lineais con dúas incógnitas 
o Plantexar e resolver gráficamente problemas de programación lineal 

  
Temporalización: 10 sesións 
Contidos: 

F Inecuacións. 

F Inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

F Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas. 

F Programación lineal. 

F Rexión factible 

F Métodos de resolución  

F Tipos de solucións dun problema de programación lineal. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B2-2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimensional), interpretando 
criticamente o significado das solucións obtidas. 

h, i 

B2-2.1. Formula alxebricamente as 
restricións indicadas nunha situación da vida 
real e o sistema de ecuacións lineais 
formulado (como máximo de tres ecuacións 
e tres incógnitas), resólveo nos casos que 
sexa posible e aplícao para resolver 
problemas en contextos reais. 

Resolve inecuacións, inecuacións lineais e 
sistemas de inecuacións cunha e con 
dúas incógnitas. 

Utiliza a programación lineal para resolver 
problemas aplicando o método de 
resolución máis adecuado. 

CMCT 
AA 

B2-2.2.  Aplica as técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para 
resolver problemas de optimización de 
funcións lineais que están suxeitas a 
restricións, e interpreta os resultados obtidos 
no contexto do problema. 

Obtén a rexión factible, os seus vértices e a 
solución óptima dos problemas de 
programación lineal. CMCT 

AA 
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Bloque 3. Análise. 
 

Unidades e temporalización:  

 

 
UNIDADE 5. Límites e continuidade 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán cos límites e a continuidade. 
Identificarán e calcularán o límite e os límites laterais dunha función nun punto e no infinito . 
Identificarán límites infinitos. Realizarán operacións con límites. Resolverán algunhas 
indeterminacións .Calcularán límites de funcións con potencias, de funcións exponenciais e de 
funcións racionais. Analizarán a continuidade dunha función, e de funcións a anacos,  nun punto 
e nun intervalo e coñecerán os tipos de descontinuidade.  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Comprender o concepto de límite e límite lateral 
o Calcular límites de función elementais , de funcións racionais e de funcións a 

anacos 
o Estudar a continuidade de funcións racionais e de funcións a anacos 

Temporalización: 10 sesións 
Contidos: 

R Límite dunha función nun punto 

R Límite dunha función no infinito. 

R Operacións con límites. 

R Indeterminacións. 

R Cálculo de límites 

R Continuidade e tipos de descontinuidade. 

R Continuidade de funcións elementais 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1.  Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito obxectivo 
traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o estudo 
cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

i 

B3-1.1. Modeliza con axuda de funcións 
problemas formulados nas ciencias sociais e 
descríbeos mediante o estudo da 
continuidade, tendencias, ramas infinitas, 
corte cos eixes, etc. 

Resolve mediante funcións os problemas 
expostos nas ciencias sociais. CMCT 

AA 
SC 

B3-1.3. Estuda a continuidade nun punto 
dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 

Identifica os límites das funcións no infinito, 
analiza as súas gráficas e realiza 
operacións con elas. 

Estuda e calcula os límites das funcións e 

CMCT 
AA 
SC 

Unidade 5: 
Límites e continuidade 

10 sesións Unidade 8: 
Representación de funcións 

12 sesións 

Unidade 6: 
Derivadas 

8 sesións Unidade 9: 
Integrais 

14 sesións 

Unidade 7: 
Aplicacións da derivada 

12 sesións   
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resolve indeterminacións tendo en conta 
a súa continuidade ou descontinuidade 
segundo corresponda. 

 

 

UNIDADE 6. Derivadas 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán coas derivadas. Identificarán a taxa 
de variación media e a derivada dunha función nun punto. Analizarán a interpretación 
xeométrica da derivada servíndose das ecuacións da recta tangente. Calcularán e determinarán 
as derivadas laterais das funcións. Tamén estudarán a derivabilidad e a continuidade das 
funcións. Identificarán as funcións derivadas e as derivadas sucesivas. Realizarán operacións con 
derivadas e coñecerán a derivada das funcións elementais. Calcularán a derivada de funcións 
compostas aplicando a regra da cadea sucesivamente.  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer o concepto de derivada nun punto 
o Interpretar geométricamente a derivada e achar a ecuación da recta tangente 
o Calcular a función derivada e a derivada nun punto 
o Calcular derivadas sucesivas 

 

Temporalización: 8 sesións 
Contidos: 

R Taxa de variación media 

R Derivada dunha función nun punto. 

R Derivadas laterais  

R Interpretación xeométrica da derivada 

R Derivabilidad e continuidade. 

R Función derivada. Derivadas sucesivas 

R Derivadas de funcións elementais. 

R Operacións con derivadas. 

R Cálculo de derivadas. 

R Regra da cadea 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-2.  Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 
dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 
de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

i 

B3-2.1. Representa funcións e obtén a 
expresión alxébrica a partir de datos relativos 
ás súas propiedades locais ou globais, e 
extrae conclusións en problemas derivados 
de situacións reais. 

Identifica derivadas e a súa interpretación 
xeométrica e calcula derivadas laterais e 
sucesivas tendo en conta a continuidade 
e derivabilidade das funcións e utilizando 
as distintas técnicas de derivación. 

CMCT 
AA 

 

 
 

UNIDADE 7. Aplicacións da derivada 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 
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 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán as aplicacións da derivada. 
Determinarán o crecemento e decrecemento dunha función. Acharán os máximos e mínimos 
dunha función mediante derivadas. Determinarán a concavidade e convexidade dunha función. 
Acharán os puntos de inflexión dunha función mediante derivadas. Resolverán problemas de 
optimización. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Estudar o crecemento dunha función 
o Achar os máximos e mínimos dunha función 
o Estudar a curvatura dunha función 
o Achar os puntos de inflexión dunha función 
o Aplicar o anterior a funcións que describen situacións de contexto real 
o Resolver problemas de optimización 
 

 
Temporalización: 12 sesións 
Contidos: 

F Crecemento e decrecemento dunha función. 

F Máximos e mínimos dunha función 

F Concavidade e convexidade dunha función 

F Puntos de inflexión dunha función  

F Optimización de funcións. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1.    Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 
obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o 
estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

i 

B3-1.3  Estuda a continuidade nun punto 
dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 

Calcula o crecemento e decrecemento, os 
máximos e mínimos, a concavidade e 
convexidade e os puntos de inflexión das 
funcións mediante derivadas segundo 
corresponda 

CMCT 
AA 

 

B3-2.  Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 
dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 
de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

i 

B3-2.2. Formula problemas de optimización 
sobre fenómenos relacionados coas ciencias 
sociais, resólveos e interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto. 

Resolve problemas de optimización de 
funcións con aplicacións das derivadas. CMCT 

AA 

 

 

UNIDADE 8. Representación de funcións 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos centraranse na representación de funcións. 
Determinarán o dominio e o percorrido de diversas funcións. Analizarán os puntos de corte e o 
signo das funcións. Estudarán a simetría e a periodicidade das funcións. Establecerán se as 
asíntotas son verticais, horizontais ou oblicuas e identificarán as ramas parabólicas. Estudarán a 
monotonía e a curvatura das funcións. Representarán funcións polinómicas, racionais, radicais, 
exponenciais, logarítmicas, definidas a anacos.  
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 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Representar funcións polinómicas 

o Representar funcións racionais sinxelas 

o Representar funcións irracionais, exponenciais e  logarítmicas sinxelas 

 
 

Temporalización: 12 sesións 
Contidos: 

F Dominio e percorrido. 

F Puntos de corte e signo. 

F Simetría e periodicidade. 

F Asíntotas e ramas parabólicas. 

F Monotonía. Extremos 

F Curvatura. Puntos de inflexión 

F Representación de funcións polinómicas. 

F Representación de funcións  racionais. 

F Representación de funcións con radicais. 

F Representación de funcións  exponenciais. 

F Representación de funcións logarítmicas. 

F Representación de funcións  definidas a anacos. 
 

 
Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-1.    Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 
obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o 
estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

i 

B3-1.1    Modeliza con axuda de funcións 
problemas formulados nas ciencias sociais e 
descríbeos mediante o estudo da 
continuidade, tendencias, ramas infinitas, 
corte cos eixes, etc 

Resolve mediante funcións os problemas 
expostos nas ciencias sociais. CMCT 

AA 
 

B3-1.2    Calcula as asíntotas de funcións 
sinxelas racionais, exponenciais e 
logarítmicas 

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

CMCT 
AA 
 

B3-1.3  Estuda a continuidade nun punto 
dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 

Identifica, estima e calcula o dominio, o 
percorrido, os puntos de cortes, o signo, 
a simetría, a periodicidade, a monotonía 
e a curvatura das funcións. 

CMCT 
AA 

 

B3-2.  Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 
dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 
de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

i 

B3-2.1. Representa funcións e obtén a 
expresión alxébrica a partir de datos relativos 
ás súas propiedades locais ou globais, e 
extrae conclusións en problemas derivados 
de situacións reais. 

Representa funcións polinómicas, racionais, 
radicais, exponenciais, logarítmicas, 
definidas a anacos. 

CMCT 
AA 
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UNIDADE 9. Integrais 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos verán as integrais. Identificarán a función 
primitiva dunha función. Calcularán a integral dunha función e analizarán as súas propiedades. 
Acharán  integrais inmediatas. Identificarán a integral definida e as súas propiedades. Aplicarán 
a regra de Barrow para o cálculo de integrais definidas. Calcularán e representarán a área 
encerrada por unha curva e a área comprendida entre dúas curvas. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Entender a integración como un proceso inverso da derivación 
o Cálculo de integrais inmediatas.  
o Calcular e representar a área encerrada por unha curva e a área comprendida entre 

dúas curvas 
 

 
Temporalización: 14 sesións 
Contidos: 

F Función primitiva dunha función. 

F Integral dunha función. 

F Integrais de funcións elementais. 

F Área baixa unha curva. 

F Integral definida. 

F Regra de Barrow. 

F Área encerrada por unha curva . 

F Área encerrada comprendida entre dúas curvas. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B3-3.    Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas 
por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando técnicas 
de integración inmediata. 

i 

B3-3.1    Aplica a regra de Barrow ao cálculo 
de integrais definidas de funcións elementais 
inmediatas. 

Identifica a función primitiva dunha función e 
calcula integrais de funcións elementais 
segundo corresponda. 

Calcula integrais definidas mediante a regra 
de Barrow. 

CMCT 
AA 
 

B3-3. Aplica o concepto de integral definida 
para calcular a área de recintos planos 
delimitados por unha ou dúas curvas. 

Identifica e calcula integrais definidas e 
calcula a área de espazos limitados por 
curvas. 

CMCT 
AA 
 

 

 

Bloque 4. Estadística e probabilidade. 
 

Unidades e temporalización:  

 

 

Unidade 10: 
Probabilidade 

14 sesións Unidade 11: 
Inferencia estadística. Estimación 

10 sesións 
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UNIDADE 10. Probabilidade 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos analizarán o estudo da probabilidade. 
Coñecerán os conceptos relacionados cos experimentos aleatorios; os métodos de cálculo, as 
variacións, permutacións e combinacións. Realizarán operacións con sucesos. Identificarán e 
analizarán a frecuencia e a probabilidade de sucesos. Recoñecerán as distintas propiedades da 
probabilidade e serviranse delas para o cálculo de probabilidades. Aplicarán a regra de Laplace, 
o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes e utilizaranas para calcular 
probabilidades. Familiarizaranse coa probabilidade condicionada. Calcularán probabilidades en 
experimentos compostos. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Aplicar a regra de Laplace 
o Distinguir probabilidade de probabilidade condicionada 
o Describir experimentos comportes mediante árbores ou táboas de continxencia 
o Aplicar as propiedades da probabilidade  e os teoremas para calcular 

probabilidades 
 

Temporalización: 14 sesións 
 
Contidos: 
 

R Métodos de conteo. 

R Espazo muestral. Sucesos. 

R Operacións con sucesos. 

R Probabilidade dun suceso. 

R Regra de Laplace. 

R Propiedades da probabilidade. 

R Experimentos compostos 

R Probabilidade condicionada. 

F Teorema da probabilidade total . 

F Teorema  de Bayes. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-1.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da 
probabilidade e o teorema da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para 
modificar a probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da 
información obtida mediante a experimentación (probabilidade final), empregando os 
resultados numéricos obtidos na toma de decisións en contextos relacionados coas 
ciencias sociais. 

i, l 

B4-1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos mediante a 
regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas 
de reconto. 

 

Utiliza a regra de Laplace en combinación 
con diferentes técnicas de cálculo tendo 
en conta as propiedades da 
probabilidade. 

CMCT 
AA 
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B4-1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. 

Calcula probabilidades e opera con sucesos 
tendo en conta os sucesos do espazo 
muestral. 

CMCT 
AA 
 

B4-1.3.  Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

 

Aplica o teorema de Bayes ou o teorema da 
probabilidade total para calcular 
probabilidades. 

CMCT 
AA 
 

B4-1.4.  Resolve unha situación relacionada 
coa toma de decisións en condicións de 
incerteza en función da probabilidade das 
distintas opcións. 

Resolve problemas relacionados coa 
probabilidade e a probabilidade 
condicionada. 

CMCT 
AA 
 

 

 

UNIDADE 11. Inferencia estadística. Estimación 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán a inferencia estatística e as 
estimacións. Aplicarán o teorema central do límite para calcular probabilidades. Operarán con 
distribucións da media, da proporción tendo en conta o espazo muestral. Determinarán 
estimacións de parámetros. Identificarán os intervalos de confianza e as súas características. 
Acharán intervalos de confianza para a media, a proporción tendo en conta o erro admisible e o 
tamaño da mostra.  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Coñecer e aplicar o teorema central do límite 
o Operar coa distribución da media muetral, da diferencia de medias muestrais e da 

proporción 
o Achar intervalos de confianza para a media e a proporción 
o Achar o tamaño mínimo da mostra tendo en conta o erro admisible 
o Achar o nivel de confianza dunha estimación  

 

 
Temporalización: 10 sesións 
Contidos: 

F Teorema central do límite. 

F Distribucións da media. 

F Distribución da proporción. 

F Estimación de parámetros. 

F Intervalos de confianza 

F Intervalos de confianza para a media. 

F Intervalos de confianza para  a proporción. 
 

Criterios , obxectivos, estándares, indicadores e competencias: 

B4-2.  Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o 
tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha 
poboación normal con desviación típica coñecida e para a media e proporción 
poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente grande. 

i, l 

B4-2.3. Calcula probabilidades asociadas á 
distribución dá media mostral e dá proporción 

Determina distribucións da media e da 
proporción segundo corresponda. 

CMCT 
AA 
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mostral, aproximándoas pola distribución normal 
de parámetros axeitados a cada situación, e 
aplícao a problemas de situacións reais. 

 

 

B4-2.4. Constrúe, en contextos reais, un 
intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal con 
desviación típica coñecida. 

Constrúe intervalos de confianza. 
CMCT 
AA 
 

B4-2.5.  Constrúe, en contextos reais, un 
intervalo de confianza para a media 
poboacional e para a proporción non caso de 
mostras grandes. 

Constrúe intervalos de confianza para a 
media e para a proporción CMCT 

AA 
 

B4-2.6.  Relaciona ou erro e a confianza dun 
intervalo de confianza co tamaño mostral, e 
calcula cada un destes tres elementos, 
coñecidos vos outros dous, e aplícao en 
situacións reais. 

Relaciona o erro e a confianza co cálculo 
dos intervalos de confianza. 

CMCT 
AA 

B4-3 .   Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes 
estatísticos presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, 
prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e 
manipulacións na súa presentación e conclusións. 

e, i, l, m 

B4-3.1.  Utiliza as ferramentas necesarias para 
estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas 
mediante un vocabulario e representacións 
axeitadas. 

 

Realiza estimacións de parámetros e ten 
en conta a inferencia estatística 

 

 

 
 

E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
 
MODELOS METODOLÓXICOS: PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: AGRUPAMENTO: 

 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Aprendizaxe cooperativo. 
 Outros. 

 Actividade e experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 
 Personalización. 
 Outros. 

 Tareas individuales. 
 Parellas. 
 Pequeno grupo. 
 Gran grupo. 

 

 
F.-AVALIACIÓN 

1. Exames 

Un máximo de dous exames por avaliación (si é posible que sexan dunha ou dúas UDs) 

2. Cualificación da avaliación 

A cualificación de cada avaliación será a nota media dos exames realizados nesa avaliación 

3. Exame global de cada avaliación 
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Unha ou dúas semanas despois de rematada a avaliación realizarase un exame global da materia da 
avaliación para todos os estudantes. 

Se a cualificación deste exame é superior a obtida na avaliación, modificarase a cualificación da 
avaliación pola nota deste exame.  

O exame global da terceira avaliación, realizarase a aqueles estudantes que o profesor/a considere 
conveniente. 

4. Cualificación da avaliación ordinaria  
Será a media das cualificacións das tres avaliacións. 

5. Avaliación extraordinaria 
A cualificación da proba extraordinaria será a obtida no correspondente exame. 

 
G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto : SANTILLANA-Proyecto SABER HACER 
 Aula Virtual 
 Programas informáticos 

 

H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 Seguindo as unidades do libro de texto traballarabse os seguintes contidos: 

 Comprensión lectora. 
 Expresión oral e escrita 
 Comunicación audiovisual 
 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 
 Emprendemento 
 Educación cívica e constitucional 
 Valores persoais 

 
 
 

ANEXO XI 

Métodos Estatísticos e Numéricos - 2º BACHARELATO 

A.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de 

diferentes fenómenos. En ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes 
implicadas, obténdose modelos deterministas, pero moitos fenómenos son tan complexos no seu 
comportamento e interveñen neles tantas magnitudes que precisan modelos estocásticos para un 
mellor estudo. Faise necesario, xa que logo, complementar a formación científica xeral que o 
alumnado de bacharelato alcanza a partir doutras materias cunha educación neste pensamento 
estatístico e probabilístico.  

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao desenvolvemento 
da competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "competencia 
matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e 
resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. 
Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer 
relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes 
linguaxes e rexistros, formular outros problemas, outras preguntas e mesmo atopar outras respostas 
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que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. É 
necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as 
ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades 
esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, 
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 adecuadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade, poñen 
en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar 
coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou 
asociacións non convencionais ao problema investigado; e os pensamentos abstracto, algorítmico e 
computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e 
procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as 
competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar 
os resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e 
simplificar; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en 
revisión e modificación continua, á medida que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, 
ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, a 
comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar 
unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a de conciencia e expresións culturais, 
na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 
aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada 
nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou 
incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros. Unha metodoloxía baseada na 
resolución de problemas faise imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión e o 
emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a 
aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma 
de decisións, etc. Ademais, é resolvendo problemas que traten situacións reais onde os conceptos e 
os métodos estatísticos e numéricos empregados amosan tanto a súa potencia como a súa relevancia. 

Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e 
numéricos apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas Matemáticas do 
bacharelato, ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series temporais, coa mostraxe e a 
estatística inferencial e coa probabilidade condicionada, que ademais proporcionan bases para 
modelar e resolver unha gama máis ampla de problemas. Así mesmo, os métodos numéricos 
proporcionan modos de resolución de problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica 
e para cuxa realización se precisan a calculadora ou programas informáticos. O emprego destas 
ferramentas tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o 
razoamento, a toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc., senón que é tamén unha 
axuda no ensino de conceptos e propiedades.  

Os contidos están estruturados en seis bloques: "Mostraxe", "Estatística inferencial", 
"Probabilidade condicionada", "Series temporais", "Programación lineal" e "Métodos numéricos". O 
coñecemento dos contidos que se propoñen e dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística 
ten no mundo biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, social ou político proporciónalles 
aos/ás estudantes as bases para abordar estudos posteriores. Así mesmo, cos coñecementos 
adquiridos a través desta materia pódense analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que, 
revestidas dun formalismo estatístico, aparecen nos medios, contribuíndo á formación dos alumnos e 
das alumnas como cidadáns e cidadás con autonomía e criterio propio, e achegándoos/as ás técnicas 
necesarias para alcanzar un coñecemento máis profundo da complexidade do mundo.  
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B.-OBXECTIVOS CURRICULARES 
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 
humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 
incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 
alumnado para acceder á educación superior. 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a 
muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua cooficial 
da súa Comunidade Autónoma. 
f)  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento 
e mellora do seu contorno social. 
i)  Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 
j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
n)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
As competencias clave do currículo son as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CL). 

 Competencia matemática ey competencias básicas en ciencia ey tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD). 

 Aprender a aprender (AA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido dae iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 
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C.-MÍNIMOS ESIXIBLES 
Os  mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 

fundamentais  para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co estudo 
das matemáticas nos cursos seguintes. Deberán ,polo tanto, quedar consolidados no curso.  

No seguinte epígrafe especifícanse os mínimos esixibles en cada unidade  

 
D.-UNIDADES: TEMPORALIZACIÓN, CONTIDOS, ESTÁNDARES, COMPE-
TENCIAS 
 
Bloque 3. Probabilidade condicionada 
 

Unidades e temporalización:  

UNIDADE 1. PROBABILIDADE CONDICIONADA 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos distinguirán cando un experimento é 
composto. Distinguirán se dous sucesos son dependientes ou independentes . Aplicarán a o 
teorema das probabilidades totais e a regra de Bayes axudándose de árbores ou táboas de 
continxencia 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Construir árbores de probabilidade e táboas de continxencia para experimentos 

compostos 
o Calcular probabilidade mediante o teorema das probabilidades totais 
o Calcular probabilidade mediante a regra de Bayes 

 
Temporalización: 10 sesións 
 

Contidos: 

F Experimentos compostos 

F Sucesos dependentes e independentes. Regra do producto 

F Teorema das probabilidades totais 

F Regra de Bayes 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B3-1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e 
compostos. 

i, l 

B3-1.1.  Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de 
probabilidades de sucesos. 

CMCCT 
 

 
Bloque 1. Mostraxe. 
 

Unidades e temporalización:  

Unidade 1: 
Probabilidade condicionada 

               10 sesións   

Unidade 2: 8 sesións Unidade 3: 4 sesións 
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UNIDADE 2. DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Os alumnos distinguirán variable estadística de variable aleatoria. 
Distinguirá variable aleatoria discreta de continua. Achará probabilidades binomiales 
recoñecendo o proceso de Bernouilli. Usarán as táboas e medios tecnológicos para calcular 
probabilidades na distribución binomial e finalmente aproximarán a binomial mediante a 
normal .  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Calcular probabilidades nunha distribución binomial 
o Calcular probabilidades nunha distribución normal 
o Aproximar a binomialmediante a normal 

 

Temporalización: 8 sesións 
 

Contidos: 

F Variables aleatorias.Tipos 

F Parámetros estocásticos 

F Unha variable discreta: a binomial. Cálculo de probabilidades 

F Unha variable continua: a normal. Cálculo de probabilidades 

F Aproximación da binomial mediante a normal 

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B1-1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros, asignando a 
probabilidade aos sucesos correspondentes e tomando decisións ante situacións que se 
axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da asignación de 
probabilidades aos sucesos correspondentes. 

h, i, l, m 

B1-1.1.  Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse 
mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes 
táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis 
conveniente. 

CMCCT 

CCEC 

 

 
UNIDADE 3. DISTRIBUCIÓNS MOSTRAIS 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán como se distribúe a media e a 
proporción dunha mostra e calcularán probabilidades relacionadas con elo 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Calcular probabilidades da media mostral e da proporción 

 

Temporalización: 4 sesións 

Distribucións de probabilidade Distribucións mostrais 
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Contidos: 

F Población e mostra 

F Muestreo 

F Parámetros e estatísticos 

F Distribución das medias mostrais. Teorema central do límite 

F Distribución da proporción  
 

 
Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B1-2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, 
selección da mostra e estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas 
características da poboación estudada para inferir conclusións, asignándolles unha 
confianza medible. 

i, l 

B1-2.1.  Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. CMCCT 
CSIEE 

CCEC 
B1-2.2.  Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha 

poboación e extrae conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. 
CMCCT 
 

 
 

Bloque 2. Estatística inferencial. 
 

Unidades e temporalización:  
 

 
 
UNIDADE 4. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estimarán parámetros descoñecidos dunha 
poboación cunha fiabilidade prefixados. Así mesmo acharán o tamaño mínimo da mostra para 
obter unha estimación cun erro predeterminado e acharán o nivel de confianza dunha 
estimación  

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Achar intervalo de confianza para a media e a proporción 
o Achar o tamaño mínimo da mostra para obter unha estimación cun erro 

predeterminado 
o Achar o nivel de confianza dunha estimación 

Temporalización: 6 sesións 
 

Contidos: 

F Estimación puntual 

F Estimación por intervalos 

F Intervalo de confianza para a media 

F Intervalo de confianza para a proporción. 

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 

Unidade 4: 
Estimación de parámetros 

6 sesións Unidade 5: 
Contraste de Hipótese 

8 sesións 
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Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro 
prefixados. 

i, l 

B2-1.1.  Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de 
confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das 
distribucións mostrais correspondentes. 

CMCCT 

CCEC 

 

 
UNIDADE 5. CONTRASTE DE HIPÓTESES 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos levarán  a cabo contrastes de hipóteses sobre 
unha poboación, formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de 
tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Facer contraste de hipótesis para a media 
o Facer contraste de hipótesis para a proporción 
o Identificar os erros tipo I e II en ditos contrastes 
o Achar e interpretar  a potencia dun contraste 

 
Temporalización: 8 sesións 
 

Contidos: 

F Contraste de hipóteses. Contraste unilaterais e bilaterais 

F Contraste de hipótesis para a media 

F Contraste de hipótesis para a proporción 

F Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre σ, μ e o 
tamaño da mostra. 

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de probabilidades) 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B2-1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro 
prefixados. 

i, l 

B2-1.2.  Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula as hipóteses nula 
e alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de 
significación e a potencia do contraste. 

CMCCT 
CAA 
 

 

Bloque 5. Programación lineal. 
 

Unidades e temporalización:  
 

 
 
UNIDADE 8. PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

Unidade 8: 
Programación lineal 

6 sesións 
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 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos identificarán un problema de programación 
lineal establecendo a función obxectivo e as restriccións. Determinarán a rexión factible e os 
seus vértices e acharán a solución óptima. Aplicarán medios tecnológicos á resolución 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Plantexar un problema de programación lineal : función obxectivo e restriccións 
o Determinar a rexión factible e os vértices 
o Achar a solución óptima 

 

Temporalización: 6 sesións 
 

Contidos: 

F Descripción dun problema de programación lineal 

F Función obxectivo e restriccións 

F Solucións factibles. Rexión factible 

F Solución óptima 

F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 

 
Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B5-1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter 
científico, tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe natural, 
traducíndoos á linguaxe alxébrica e utilizando as técnicas de programación lineal, e 
interpreta as solucións obtidas. 

i, l 

B5-1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con 
soltura e a programación lineal con dúas variables para obter a solución, e interpreta os 
resultados obtidos no contexto do problema formulado 

CMCCT 

CAA 

CSC 

 
Bloque 3. Probabilidade condicionada 
 

Unidades e temporalización:  
 
 
 

 

UNIDADE 6. CADEAS DE MARKOV 
 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos coñecerán as cadeas de Markov e 
utilizaranas (con axuda de medios tecnológicos) para modelar situacións contextualizadas dos 
mundos científico, tecnolóxico, económico e social e  para estudar a súa evolución, 
asignándolles probabilidades aos diferentes estados. 

  Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Distinguir os estados dunha cadea e asignarlles probabilidades 
o Achar a matriz de transición e o estado ó cabo de un número de pasos 

determinados 
o Achar a distribución de probabilidades estacionaria e asociala co comportamento a 

largo prazo das cadeas regulares 

Unidade 6: 
Cadeas de Markov 

                  6 sesións 
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Temporalización: 6 sesións 
 

Contidos: 

F Cadea de Markov 

F Evolución dunha cadea de Markov 

F Distribución de probabilidades estacionaria 

F Cadeas de Markov regulares 

F Comportamento a largo prazo dunha cadea de Harkov regular 

F Aplicacións das cadeas de harkov 

F Utilización de programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B3-2. Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, 
económico e social, utilizando as cadeas de Markov para estudar a súa evolución, 
asignándolles probabilidades aos diferentes estados. 

i, l 

B3-2.1.  Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov, 
distingue os seus estados, represéntaos e calcula as probabilidades correspondentes, 
utilizando as operacións con matrices ou outros métodos. 

CMCCT 
 

 
Bloque 4. Series temporais. 
 

Unidades e temporalización:  
 

 
 
UNIDADE 7. SERIES TEMPORAIS 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos traballarán con series temporais: coa axuda 
de medios tecnológicos desestacionalizarán a serie, obterán a recta de tendencia secular e 
estrimarán valores futuros 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Desestacionalizar unha serie 
o Obter a recta de tendencia secular 
o Obter valores futuros 

 

Temporalización: 6 sesións 
 

Contidos: 

F Serie temporal 

F Compoñentes dunha serie 

F Desestacionalización 

F Obtención da tendencia secular: axuste por mínimos cadrados 

F Estimación de valores futuros  

F Resolución con folla de cálculo 
 

Unidade 7: 
Series temporais 

6 sesións 
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Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B4-1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas 
mediante o estudo das compoñentes que aparecen nelas.   

i, l 

B4-1.1.Describe e interpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de 
tempo que representan distintos fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por 
unha táboa ou por unha gráfica, e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e 
estacionais como modelos matemáticos que permiten realizar predicións 

CCL 

CMCCT  

 

 
Bloque 6. Métodos numéricos. 
 

Unidades e temporalización:  
 

 
 
UNIDADE 9. APROXIMACIÓN DE FUNCIÓNS 

 
ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade: Nesta unidade os alumnos familiarizaranse coa interpolación e o axuste 
de funcións e utilizarán medios tecnológicos para elo. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Interpolar unha función 
o Axustar unha función 

Temporalización: 4 sesións 

Contidos: 

F Interpolación de función 

F Axuste de función 

F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B6-2.  Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións 
empíricas, axustándoas a unha función, e obter os seus parámetros para adquirir 
información suplementaria, empregando os métodos de interpolación e 
extrapolación adecuados. 

i, l 

B6-2.1  Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén 
valores descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 

CMCT 
 

B6-2.2.  Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e 
amosa destreza no manexo de datos numéricos. 

CMCT 
 

 

UNIDADE 10. MÉTODOS NUMÉRICOS 
 

ORIENTACIÓN DA UNIDADE 

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán os erros e a súa propagación. Coa 
axuda de medios tecnológicos resolverán ecuacións, sistemas e calcularán integrais definidas. 

 Mínimos esixibles:  
Nesta unidade son os seguintes: 
o Cálculo de erros 

Unidade 9: 
Aproximación de funcións 

4 sesións Unidade 10: 
Métodos numéricos 

4 sesións 
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o Cálculo solución dunha ecuación 
o Cálculo solución da solución dun sistema 
o Cálculo de integrais definidas e áreas 

Temporalización: 4 sesións 
 

Contidos: 

F Díxitos significativos. 

F Truncamento e arrendondamento 

F Erro acumulado. Erros absoluto e relativo. 

F Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita.  

F Métodos de resolución de sistemas lineais.  

F Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies 

F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA) 
 
 

Criterios , estándares, indicadores e competencias: 

B6-1.  Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas 
contextualizados dos campos científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á 
linguaxe alxébrica adecuada e estudando as relacións funcionais que interveñen neles. 

i, l 

B6-1.1  Analiza os problemas e determina o método de cálculo da solución apropiado a cada 

 caso, empregando números aproximados e acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado 
coa situación de partida.. 

CMCT 
CSIEE 

 

B6-1.2.  Calcula áreas utilizando métodos numéricos. CMCT 

 

E.-ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
 
MODELOS METODOLÓXICOS: PRINCIPIOS METODOLÓXICOS: AGRUPAMENTO: 

 Modelo discursivo/expositivo. 
 Modelo experiencial. 
 Aprendizaxe cooperativo. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 
 Participación. 
 Motivación. 

 Personalización. 
 Outros. 

 Tareas individuales. 
 Parellas. 
 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 
 

 
F.-AVALIACIÓN 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). 

 Outros. 

INSTRUMENTOS PARA  A AVALIACIÓN 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos: Cada dúas semanas aproximadamente farase un exame  
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SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN 
 A nota de cada avaliación será 0.3*TD+0.7*E, onde: 

 TD e a media das actividades distintas dos exames realizadas durante esa avaliación 
 E a media dos exames realizados durante esas avaliación.  

 
TERCEIRA AVALIACIÓN E AVALIACIÓN FINAL: 
A cualificación da terceira avaliación e a da avaliación lineal será 0.3*TD+0.7*E, onde: 

 TD e a media das actividades distintas dos exames realizadas durante todo o curso 
 E a media dos exames realizados durante todo o curso.  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
A proba extraordinaria versará sobre os mínimos esixibles  relacionados no apartado D desta Programación. 
A cualificación desta avaliación será a do exame 

 
G.-MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Temario e material  elaborado polo departamento 
 Aula Virtual 
 Programas informáticos 

 

H.-CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 Seguindo as unidades traballaranse os seguintes contidos: 

 Comprensión lectora. 
 Expresión oral e escrita 
 Comunicación audiovisual 
 O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación 
 Emprendemento 
 Educación cívica e constitucional 
 Valores persoais 
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ANEXO XII 
PROFESOR/A______________________________________GRUPOS________ 

   
   

2º BLOQUE : NÚMEROS  
 FRACCIÓNS 

16 sesións 
Inicio: Total sesións:  

Final:  
R Fraccións.  
R Fraccións equivalentes.  
R Comparación de fraccións  
R Suma e resta de fraccións   
R Multiplicación e división de fraccións  
F Operacións combinadas con fraccións  
F Os números racionais  
 DECIMAIS 

4 sesións 
Inicio: Total sesións:  

Final: 

R Expresión dunha fracción como un número decimal  

F Tipos de números decimais  

F Fracción xeneratriz  
 POTENCIAS 

24 sesións 
Inicio: Total sesións:  

Final:  
F Potencias de números enteiros con expoñente enteiro. Operacións  
F Operacións combinadas de potencias de números enteiros con expoñente enteiro  
F Potencias de números fraccionarios con expoñente natural: operacións  

F Potencias de fraccións con expoñente enteiro  

F Operacións combinadas de potencias  con expoñente enteiro  

2º BLOQUE : ALXEBRA  

 POLINOMIOS 
24 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  
F Polinomios    
F Operacións  con polinomios: suma, resta, multiplicación e división  
F Factor común. Igualdades notables  

 ECUACIÓNS 
24 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  

R Ecuacións de 1º grao.  

F Ecuacións de 2º grao  

F Resolución de problemas mediante ecuacións  

 SISTEMAS 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  

F Ecuacións lineais  

F Sistemas de ecuacións lineais  

F Resolución de sistemas de ecuacións 2x2.   

F Métodos de resolución  

F Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións  

 PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA. 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  
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F Razón e proporción  

F Propiedades da proporcionalidade   

F Magnitudes directamente proporcionais  

F Magnitudes inversamente proporcionais   

F Reparticións proporcionais  

F Porcentaxes   

F Aumentos e diminucións porcentuais  

2º BLOQUE : XEOMETRÍA  

 PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  

F Segmentos proporcionais  

F Teorema de Tales  

F Semellanza de triángulos  

F Criterios de semellanza de triángulos  

F Polígonos semellantes  

F Escalas  

 CORPOS XEOMÉTRICOS. ÁREAS E 
VOLÚMENES. 22 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  

F Poliedros  

F Poliedros regulares    

F Prismas: área e volume   

F Pirámides: área e volume   

F Corpos de revolución   

F Área e volume de corpos de revolución   

2º BLOQUE : ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final:  

F Poboación e mostra.  

F Variables estatísticas. Tipos  

F Frecuencias. Táboas de frecuencias (sen agrupamento)  

F Gráficos estatísticos (sen agrupamento)  

F Medidas estatísticas (sen agrupamento)  

F Frecuencias. Táboas de frecuencias (con agrupamento)  

F Gráficos estatísticos (con agrupamento)  

F Medidas estatísticas (con agrupamento)  
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PROFESOR/A______________________________________GRUPOS____ 
   
   

4º BLOQUE : NÚMEROS  
 NÚMEROS REAIS 

5 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Números reais  
F Aproximación de números reais  
F Errores de aproximación  
F Intervalos de números reais  
 LOGARITMOS 

12 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 
F Logaritmos    
F Propiedades dos logaritmos   

4º BLOQUE : ALXEBRA  

 POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Teorema do resto  

R Raíces dun polinomio. Teorema do factor  

R Factorización  

F Fraccións alxébricas.  

 ECUACIONS E INECUACIÓNS 
12 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Ecuacións sinxelas de grao superior  

F Resolución de problemas mediante ecuacións  

F Outros tipos de ecuacións : racionais , irracionais, exponenciais, logarítmicas  

F Inecuacións  

F Ecuacións sinxelas de grao superior  

 SISTEMAS DE ECUCIÓNS E 
INECUACIÓNS. 10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Sistemas de ecuacións non lineais  

F Sistemas de inecuacións cunha incógnita  

F Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas  

4º BLOQUE : XEOMETRÍA  

 TRIGONOMETRIA 
16 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F O radián  

F Razóns trigonométricas dun ángulo agudo   

F Relacións entre as razóns trigonométricas: fórmulas pitagóricas  

F Razóns trigonométricas  de 30°, 45° e 60°    

F Razóns trigonométricas dun ángulo calquera    

F Signo das razóns trigonométricas       

F Relacións entre as razóns trigonométricas: redución ao 1º cuadrante  

F Resolución de triángulos  rectángulos      

 VECTORES E RECTAS 
18 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Vectores  
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F Operacións con vectores   

F Ecuación vectorial da recta   

F Ecuacións paramétricas da recta    

F Ecuación continua da recta   

F Ecuación punto-pendente e explícita da recta  

F Ecuación xeral da recta  

F Posición relativa de dúas rectas no plano.   

4º BLOQUE : FUNCIÓNS  

 FUNCIÓNS 
6 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Concepto de función  

F Dominio e recorrido dunha función  

F Continuidade e puntos de corte cos eixes  

F Crecemento e decrecemento  

F Simetría y periodicidade   

F Funciones definidas a anacos  

 FUNCIÓNS POLINÓMICAS E 
RACIONAIS. 6 sesións  

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Funcións polinómicas de segundo grao  

R Aplicacións das funcións lineais e cadráticas  

F Función cúbica  

F Función de proporcionalidade inversa   

F Funcións racionais  

 FUNCIÓNS EXPONENCIAIS, 
LOGARÍTMICAS E 
TRIGONOMÉTRICAS. 12 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 

F Funcións exponenciais  

F Funcións logarítmicas   

F Funcións seno, coseno e tanxente  

4º BLOQUE: PROBABILIDADE  

 PROBABILIDADE 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Frecuencia e probabilidade  

R Probabilidade dun suceso  

R Regra de Laplace  

R Propiedades da probabilidade  

F Probabilidade condicionada  

 COMBINATORIA. 
5 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Métodos de conteo  

F Números combinatorios  

F Variacións  

F Permutacións  

F Combinacións  

I Binomio de Newton (opcional)  
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PROFESOR/A______________________________________GRUPOS____ 

   
   

4ºAp BLOQUE : NÚMEROS E ALXEBRA  

 Números racionais e irracionais.  
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Fraccións  
F Operacións con fraccións.  
F Expresión decimal dunha fracción.  
F Números racionais e irracionais  
F Aproximacións. Estimacións  
F Erros  
F Potencias de números racionais  
F Operacións con potencias  
F Notación científica  
F Operacións con números en notación científica  
F Números reais. A recta real  
F Intervalos  

 Proporcionalidade numérica 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Razón e proporción  
F Proporcionalidade directa  
F Proporcionalidade inversa  
F Porcentaxes  
F Aumentos e diminucións porcentuais  
F Porcentaxes sucesivos  
F Interese simple  
F Interese composto  

 Polinomios 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Monomios  
F Operacións con monomios  
F Polinomios  
F Operacións con polinomios  
F Regra de Ruffini  
F Igualdades notables  
F Factor común  
F Factorización de polinomios  

 Ecuacións e sistemas 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Ecuacións de 1º grao  
F Ecuacións equivalentes. Transposición de termos  
F Resolución de ecuacións de 1º grao  
F Ecuacións de 2º grao  
F Resolución de ecuacións de 2º grao  
F Resolución de problemas mediante ecuacións  
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F Sistemas de ecuacións  
F Métodos de resolución de sistemas  
F Resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións  

4ºAp BLOQUE : XEOMETRÍA  

 Perímetros , áreas e volumes 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Polígonos. Tipos de polígonos.  
F Triángulos. Teorema de Pitágoras.  
F Figuras circulares.  
F Perímetro dun polígono.   
F Perímetros de figuras circulares.  
F Área de polígonos.  
F Área de figuras planas.  
F Áreas de figuras circulares.  
F Poliedros e corpos de revolución  
F Areas de corpos xeométricos  
F Volumes de poliedros  
F Volumes de corpos de revolución  
F Areas e volumes de figuras compostas  

 Semellanza. Aplicacións 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Teorema de Tales.  
F Aplicacións do teorema de Tales.  
F Triángulos semellantes.  
F Criterios de semellanza de triángulos  
F Polígonos semellantes.  
F Perímetro e area de figuras semellantes  
F Aplicacións da semellanza  
F Escalas.  

4ºAp BLOQUE : FUNCIÓNS  

 Funcións  
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Concepto de función.  
F Formas de expresar unha función.  
F Representación gráfica dunha función.  
F Dominio e percorrido  
F Puntos de corte.  
F Tasa de variación media.  
F Crecemento e decrecemento.  
F Máximos e mínimos.  
F Funcións continuas e periódicas  
F Estudio dunha función  

 Gráfica dunha función 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Función de proporcionalidade directa. Gráfica  
F Función lineal. Gráfica  
F Función cadrática. Gráfica  
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F Función de proporcionalidade inversa. Gráfica  
F Función exponencial. Gráfica.  

4ºAp BLOQUE : ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

 Estatística 
14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Poboación e mostra. Variable estatística.  
F Ordenar e agrupar datos  
F Representacións gráficas  
F Media, mediana e moda  
F Varianza e desviación típica  
F Diagramas de dispersión. Correlación  
F Experimentos aleatorios  
F Sucesos. Tipos e operacións con sucesos  
F Probabilidade  
F Propiedades da probabilidade.  
F Diagramas de árbore. Táboas de continxencia  
F Sucesos dependentes e independentes  
F Probabilidade de experimentos compostos  
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PROFESOR/A______________________________________GRUPOS____ 

   
   

MII BLOQUE : ALXEBRA  

 MATRICES 
8 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Matrices. Tipos de matrices.  

F Matriz trasposta.  

F Operacións con matrices.  

F Rango dunha matriz. Método de Gauss.  

F Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan.  

F Ecuacións matriciais  
 DETERMINANTES 

8 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Determinantes.  

F Propiedades dos determinantes.  

F Menor complementario e adxunto.  

F Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos.  

F Cálculo do rango dunha matriz utilizando determinantes  

F Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes  

 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Sistemas de ecuacións lineais.  

F Expresión matricial dun sistema de ecuacións.  

F Método de Gauss.  

F Teorema de Rouché-Fröbenius.  

F Regra de Cramer.  

F Sistemas homoxéneos   

F Sistemas de ecuacións con parámetros  

MII BLOQUE : XEOMETRÍA  

 VECTORES NO ESPACIO 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Vectores no espazo. Operacións con vectores  

F Combinación lineal de vectores. Vectores independentes  

F Bases. Coordenadas dun vector nunha base  

F Operacións con vectores empregando coordenadas.  

F Aplicacións dos vectores.  

F Produto escalar.  

F Aplicacións do produto escalar  

F Produto vectorial  

F Aplicacións do produto vectorial  

F Produto mixto  

F Aplicacións do produto  mixto  

 RECTAS E PLANOS NO ESPACIO 
12 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Ecuacións da recta no espazo.  

F Ecuacións do plano no espazo.  
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F Puntos aliñados e coplanarios  

F Vector perpendicular a un plano no espazo. Vector normal  

F Posicións relativas de recta e plano  

F Posicións relativas de dous planos  

F Posicións relativas de tres planos  

F Posicións relativas de dúas rectas no espazo  

F Feixes de planos  

 ÁNGULOS E DISTANCIAS 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Ángulos no espazo.  

F Perpendicularidade entre rectas, planos e recta e plano no espazo  

F Proxeccións ortogonais.  

F Puntos simétricos.  

F Distancia entre puntos, distancia dun punto a un plano.  

F Distancia  dun punto a unha recta.  

F Distancia entre rectas.  

MII BLOQUE : FUNCIÓNS  

 LÍMITES E CONTINUIDADE 
4 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Continuidade e tipos de descontinuidades  

F Teorema de Bolzano   

F Teorema de Weierstrass  

 APLICACIÓNS DA DERIVADA 
13 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Derivada. Interpretación xeométrica. Recta tanxente e recta normal  
R Técnicas de derivación  
R Derivabilidade e continuidade  
R Monotonía dunha función  
R Máximos e mínimos relativos  
R Curvatura dunha función  
P Puntos de inflexión  

F Optimización.  

F Teorema de Rolle.  

F Teorema do valor medio.  

F Regra de L´Hôpital.  
 INTEGRAIS INDEFINIDAS 

10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Función primitiva dunha función.  

R Integral dunha función.  

R Integrais de funcións elementais.  

F Integración por partes.  

R Integrais de funcións racionais  

F Integración por cambio de variable.  

 INTEGRALES DEFINIDAS 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Área baixo unha curva.           

F Integral definida.                     
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F Teorema do valor medio para a integral.  

F Teorema fundamental do cálculo integral.  

F Regra de Barrow.        

F Área encerrada por unha curva   

F Área encerrada  entre dúas curvas.  

MII BLOQUE : ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  
 PROBABILIDADE 

12 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Experimentos aleatorios.  
R Sucesos e operacións con sucesos.  
R Frecuencia e probabilidade  
R Probabilidade dun suceso.  
R Propiedades da probabilidade  
R Regra de Laplace  
R Probabilidade condicionada.  

F Dependencia e independencia de sucesos  

F Probabilidade composta. Regra do produto  

F Táboas de continxencia.  

F Teorema da probabilidade total   

F Teorema  de Bayes  

 DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E 
NORMAL. 10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Variables aleatorias.  

F Distribucións discretas.  

F Distribución binomial.  

F Distribucións continuas.  

F Distribución normal.  

F Aproximación da binomial  
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PROFESOR/A______________________________________GRUPOS____ 

   
   

ApII BLOQUE : ALXEBRA  

F MATRICES 
6 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Matrices. Tipos de matrices.  

F Matriz trasposta.  

F Operacións con matrices.  
 DETERMINANTES 

8 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Determinantes.  

F Propiedades dos determinantes.  

F Menor complementario e adxunto.  

F Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos.  

F Rango dunha matriz. Método de Gauss  

F Cálculo do rango dunha matriz utilizando determinantes  

F Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan  

F Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes  

F Ecuacións matriciais.  

 SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Sistemas de ecuacións lineais  

F Expresión matricial dun sistema de ecuacións  

F Método de Gauss  

F Teorema de Rouché-Fröbenius.  

F Regra de Cramer  

F Sistemas homoxéneos   

F Resolución de problemas con sistemas   

 PROGRAMACIÓN LINEAL 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

 Inecuacións  

F Inecuacións lineais con dúas incógnitas.  

F Sistemas de inecuacións con dúas incógnitas.  

F Programación lineal.  

F Rexión factible  

F Métodos de resolución   

F Tipos de solucións dun problema de programación lineal.  

ApII BLOQUE : ANÁLISIS  

 LÍMITES E CONTINUIDADE 
10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Límite dunha función nun punto  

R Límite dunha función no infinito  

R Operacións con límites.  

R Indeterminacións  

R Cálculo de límites  

R Continuidade dunha función e tipos de descontinuidade  

R Continuidade das funcións elementais.  
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 DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 
8 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Taxa de variación media  

R Derivada dunha función nun punto  

R Derivadas laterais  

R Interpretación xeométrica da derivada  

R Derivabilidade e continuidade  

R Función derivada. Derivadas sucesivas  

R Derivadas de funcións elementais  

R Operacións con derivadas  
R Cálculo de derivadas  
R Regra da cadea  

 APLICACIÓNS DA DERIVADA 
12 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Crecemento e decrecemento dunha función.  

F Máximos e mínimos dunha función  

F Concavidade e convexidade dunha función  

F Puntos de inflexión dunha función   

F Optimización de funcións.  
 REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

12 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Dominio e percorrido.  

F Puntos de corte e signo.  

F Simetría e periodicidade.  

F Asíntotas e ramas parabólicas.  

F Monotonía. Extremos  

F Curvatura. Puntos de inflexión  

F Representación de funcións polinómicas.  

F Representación de funcións  racionais.  

F Representación de funcións con radicais.  

F Representación de funcións  exponenciais.  

F Representación de funcións logarítmicas.  

F Representación de funcións  definidas a anacos.  
 INTEGRAIS 

14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Función primitiva dunha función.  

F Integral dunha función.  

F Integrais de funcións elementais.  

F Área baixa unha curva.  

F Integral definida.  

F Regra de Barrow.  

F Área encerrada por unha curva .  

F Área encerrada comprendida entre dúas curvas.  

ApII BLOQUE : ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE  
 PROBABILIDADE 

14 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

R Métodos de conteo  

R Espazo mostral. Sucesos  
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R Operacións con sucesos  

R Probabilidade dun suceso  

R Regra de Laplace  

R Propiedades da probabilidade  

R Experimentos compostos  

R Probabilidade condicionada  

F Teorema da probabilidade total   

F Teorema  de Bayes  
 INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN 

10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Teorema central do límite.  

F Distribucións da media.  

F Distribución da proporción.  

F Estimación de parámetros.  

F Intervalos de confianza  

F Intervalos de confianza para a media.  

F Intervalos de confianza para  a proporción.  
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PROFESOR/A______________________________________GRUPOS____ 

   
   

MEN UNIDADE 1. PROBABILIDADE 
CONDICIONADA. 10 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Experimentos compostos  

F Sucesos dependentes e independentes. Regra do produto  

F Teorema das probabilidades totais  

F Regra de Bayes  

MEN UNIDADE 2. DISTRIBUCIÓNS DE 
PROBABILIDADE. 8 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Variables aleatorias. Tipos  

F Parámetros estocásticos  

F Unha variable discreta: a binomial. Cálculo de probabilidades  

F Unha variable continua: a normal . Cálculo de probabilidades  

F Aproximación da binomial mediante a normal  

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de 
probabilidades) 

 

MEN UNIDADE 3. DISTRIBUCIÓNS 
MOSTRAIS. 4 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Población e mostra  

F Muestreo  

F Parámetros e estatísticos  

F Distribución das medias mostrais. Teorema central do límite  

F Distribución da proporción   

MEN UNIDADE 4. ESTIMACIÓN DE 
PARÁMETROS. 6 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Estimación puntual  

F Estimación por intervalos  

F Intervalo de confianza para a media  

F Intervalo de confianza para a proporción.  

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de 
probabilidades) 

 

MEN UNIDADE 5. CONTRASTE DE 
HIPÓTESES. 8 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 

F Contraste de hipóteses. Contraste unilaterais e bilaterais  
F Contraste de hipóteses para a media  
F Contraste de hipóteses para a proporción  
F Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre σ, 

μ e o tamaño da mostra. 
 

F Uso de táboas e programas informáticos (GEOGEBRA-Calculadora de 
probabilidades) 

 

MEN UNIDADE 8. PROGRAMACIÓN LINEAL 
6 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 

F Descrición dun problema de programación lineal  
F Función obxectivo e restricións  
F Solucións factibles. Rexión factible  
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F Solución óptima  
F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA)  
 UNIDADE 6. CADEAS DE MARKOV 

6 sesións 

Inicio: Total sesións:  
Final: 

F Cadea de Markov  
F Evolución dunha cadea de Markov  
F Distribución de probabilidades estacionaria  
F Cadeas de Markov regulares  
F Comportamento a largo prazo dunha cadea de Markov regular  
F Aplicacións das cadeas de Markov  
F Utilización de programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA)  

MEN UNIDADE 7. SERIES TEMPORAIS 
6 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 

F Serie temporal  
F Compoñentes dunha serie  
F Desestacionalización  
F Obtención da tendencia secular: axuste por mínimos cadrados  
F Estimación de valores futuros   
F Resolución con folla de cálculo  
MEN UNIDADE 9. APROXIMACIÓN DE 

FUNCIÓNS. 4 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 

F Interpolación de funcións  
F Axuste de funcións  
F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA)  

MEN UNIDADE 10. MÉTODOS NUMÉRICOS 
4 sesións 

Inicio: Total sesións:  

Final: 

F Díxitos significativos.  
F Truncamento e arredondamento  
F Erro acumulado. Erros absoluto e relativo.  
F Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita.   
F Métodos de resolución de sistemas lineais.   
F Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de superficies  
F Resolución con programas informáticos (GEOGEBRA, MAXIMA)  

 


