
MATERIA : MATEMÁTICAS APLICADAS I 
 
CURSO: 1º BACH                             AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO:2019-20 
 
A.‐PROGRAMA 
 
TEMA 0:  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1‐1.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas , expresa de forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 
B1‐2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
B1‐3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
B1‐6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
C1‐6.6. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos coa linguaxe 
apropiada 
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.). 

 
TEMA 1:  Aritmética da economía 
  DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Porcentaxes. 

F  Porcentaxes encadenados. 

F  Interese simple. 

F  Interese composto. 

F  Anualidades de capitalización. 

F  Anualidades  de  amortización;  táboas  de  amortización;  amortizacións  inversas;  plazos 
diferentes do prazo anual. 

F  Taxa Anual Equivalente (TAE). 

F  Número índice. 

F  Índice de prezos de Consumo (IPC); ponderaciones no IPC; Inflación e poder adquisitivo. 

F  Enquisa de Poboación Activa (EPA).  
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2‐1.  Utilizar  os  números  reais  e  as  súas  operacións  para  presentar  e  intercambiar 
información,  controlando  e  axustando  a marxe  de  erro  esixible  en  cada  situación,  en 
contextos da vida real. 
B2‐1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis adecuada e controlando o 
erro cando aproxima. 
B2‐2.1.  Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver 
problemas do ámbito da matemática  financeira  (capitalización e amortización  simple e composta) 
mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES: Resolver problemas de matemática financiera: cálculo de intereses, 
anualidades de capitalización e amortización, números indice. Aplicar medios tecnolóxicos para 
resolver os anteriores problemas 

 
TEMA 2:  Ecuacións e sistemas 
  DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
  CONTIDOS :  

R  Outros tipos de ecuacións; ecuaciones con fraccións algebraicas. 

R  Factorización de ecuacións. 



R  Ecuacións exponenciais e logarítmicas 
R  Inecuacións 
F  Sistemas de ecuaciones lineais con tres incógnitas. Método de Gauss. 

F  Resolución de problemas con sistemas  
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2‐1.  Utilizar  os  números  reais  e  as  súas  operacións  para  presentar  e  intercambiar 
información,  controlando  e  axustando  a marxe  de  erro  esixible  en  cada  situación,  en 
contextos da vida real. 
B2‐1.4.1 Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos 
de  lapis  e  papel,  calculadora  ou  programas  informáticos,  utilizando  a  notación  máis 
adecuada e controlando o erro cando aproxima. 
B.2.1.4.2.Realiza operacións alxébricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos 
de lapis e papel 
B2‐3. Transcribir á  linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias sociais, e 
utilizar  técnicas  matemáticas  e  ferramentas  tecnolóxicas  apropiadas  para  resolver 
problemas  reais,  dando  unha  interpretación  das  solucións  obtidas  en  contextos 
particulares. 
B2‐3.1.  Utiliza  de maneira  eficaz  a  linguaxe  algebraica  para  representar  situacións  expostas  en 
contextos reais. 

B2‐3.2.1  Resolve  ecuacións  de  distintos  tipos:  polinómicas,  racionais,  exponenciais  e 
logarítmicas 
B2‐3.2.2 Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións 
ou sistemas de ecuacións. 
B2‐3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Operar  con  polinomios  e  fraccións  algébricas.  Achar  as  raices  e  factorizar  un  polinômio. 
Resolver ecuacións dos   distintos tipos estudados. Resolver problemas   mediante   ecuacións. 
Resolver  por Gauss  sistemas de ecucións liniais con dúas e tres incógnitas. Aplicar os sistemas 
de ecuación s á resolución de problemas 

TEMA 3:  Funcións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 16 sesións 
  CONTIDOS :   

F  Funcións polinómicas; funcións polinómicas de primeiro  e segundo grao  
F  Funcións racionais; función de proporcionalidade inversa. 
F  Funcións con radicais. 
F  Funcións exponenciais. 
F  Funcións logarítmicas. 
F  Funcións definidas a anacos; función valor absoluto; función parte enteira. 
F  Operacións con funcións. 
F  Composición de funcións.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3‐1.  Interpretar  e  representar  gráficas  de  funcións  reais  tendo  en  conta  as  súas 
características e a súa relación con fenómenos sociais. 
B3‐1.1. Analiza  funcións expresadas en  forma alxébrica, por medio de  táboas ou graficamente, e 
relaciónaas  con  fenómenos  cotiáns,  económicos,  sociais  e  científicos,  extraendo  e  replicando 
modelos. 

 
B3‐1.2.  Selecciona  adecuadamente  e  razoadamente  eixes,  unidades  e  escalas,  recoñecendo  e 
identificando  os  erros  de  interpretación  derivados  dunha  mala  elección,  para  realizar 
representacións gráficas de funcións. 
B3‐1.3.  Estuda  e  interpreta  gráficamente  as  características  dunha  función,  comprobando  os 
resultados  coa  axuda  de  medios  tecnolóxicos  en  actividades  abstractas  e  problemas 



B.‐AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  23‐30 Outubro  
      Exame 2:  2‐13 Decembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame. 

Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía 
con ela e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Global 
Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 18 Decembro ó 14 de Xaneiro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

Probas curtas (sen necesidade de avisar) ó longo da avaliación 
Número: a criterio do profesor 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada 

Intervencións (referidas a algún estándar).  
Traballos persoais ou grupais (referidas a algún estándar). 
Outros ((referidos a algún estándar).  
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
AVALIACIÓN PARCIAL 

  A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  
calculada do seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas dos exames feitos no periodo da avaliación 
Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas no periodo 
da avaliación 
Se só hai notas de exames entón  NOTA= X 

   
RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 
 
AVALIACIÓN FINAL: 

A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada do 
seguinte xeito: 
                                                            NOTA= 0.9*X+ 0.1*Y    
Donde: 
X=Nota media das notas de todos os exames feitos durante o curso 

contextualizados.  
  MÍNIMOS ESIXIBLES:   

Determinar  o  dominio  dunha  función.  Recoñecer  e  representar  as  funcións:  lineal, 
cuadrática,exponencial  e  logaritmica,  así  como  as  funcións  definidas  a  anacos.  Compoñer 
funcións 



Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 
Se só hai notas de exames entón  NOTA= X 

 


