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A.‐PROGRAMA 
 
TEMA 7:  Integrais 
  DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Función primitiva dunha función. 
F  Integral dunha función. 
F  Integrais de funcións elementais. 
F  Integrais inmediatas 
I  Integrais de funcións racionais 
I  Área baixo unha curva.          
I  Integral definida.                   
I  Regra de Barrow  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
2B3‐3.   Calcular  integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo 
de primitivas. 
B3‐3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións 
2B3‐4. 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. 
B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer  o  concpto  de  función  primitiva  dunha  función.  Coñecer  o  concepto  de  integral 
indefinida  dunha  función.  Coñecer  as  Integrais  de  funcións  elementais.  Achar  integrais 
inmediatas. Achar integrais racionais. Achar integrais definidas 

 
 
TEMA 8:  Xeometría analítica 
  DURACIÓN APROXIMADA: 14 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Vectores. 
F  Operacións. 
F  Coordenadas dun vector. 
F  Operacións con coordenadas. 
F  Produto escalar. 
F  Aplicacións do produto escalar. 
F  Aplicacións dos vectores. 
F  Ecuacións da recta. 
F  Posicións relativas de dúas rectas. 
F  Distancias e ángulos entre rectas.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4‐3.  Manexar  a  operación  do  produto  escalar  e  as  súas  consecuencias;  entender  os 
conceptos de base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse con precisión no plano 
euclídeo  e  no  plano  métrico,  utilizando  en  ambos  os  casos  as  súas  ferramentas  e 
propiedades. 
B4‐3.1.  Define  e  manexa  as  operacións  básicas  con  vectores  no  plano,  utiliza  a  interpretación 
xeométrica  das  operacións  para  resolver  problemas  xeométricos  e  emprega  con  asiduidade  as 
consecuencias  da  definición  de  produto  escalar  para  normalizar  vectores,  calcular  o  coseno  dun 
ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 



B4‐3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

B4‐4.  Interpretar  analiticamente  distintas  situacións  da  xeometría  plana  elemental, 
obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver problemas de incidencia e cálculo 
de distancias 
B4‐4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 
B4‐4.2. Obtén a ecuación dunha  recta nas súas diversas  formas,  identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 
B4‐4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os  vectores e as operacións  con eles. Recoñecer  se dous  vectores  son  linealmente 
independientes ou non. Coñecer o concepto de base e de coordenadas respecto dunha base. 
Operar  vectores  mediante  coordenadas.  Coñecer  o  produto  escalar  e  as  súas  aplicacións 
Aplicacións. Achar o módulo dun vector. Achar as diferentes ecuacións dunha  recta. Ahar a 
posición  relativa  de  dúas  rectas.  Achar  distancia  entre  duas  rectas  paralelas.  Achar  as 
ecuacións  das  rectas  paralela  e  perpendicular  a  outra  por  un  punto.  Achar  o  ángulo  que 
forman dúas rectas secantes.  

 
 
TEMA 9:  Lugares xeométricos. Cónicas 
  DURACIÓN APROXIMADA: 9 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Seccións cónicas. 
F  Lugares xeométricos. 
F  Elipse. 
F  Hipérbola. 
F  Parábola. 
F  Circunferencia. 
F  Posicións de dúas circunferencias. 
F  Posicións de rectas e circunferencias.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4‐5.  Manexar  o  concepto  de  lugar  xeométrico  no  plano  e  identificar  as  formas 
correspondentes  a  algúns  lugares  xeométricos  usuais,  estudando  as  súas  ecuacións 
reducidas e analizando as súas propiedades métricas. 
B4‐5.1.  Coñece  o  significado  de  lugar  xeométrico  e  identifica  os  lugares máis  usuais  en  xeometría 
plana, así como as súas características. 
B4‐5.2.  Realiza  investigacións  utilizando  programas  informáticos  específicos  naquelas  hai  que 
seleccionar, que estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas 
estudadas.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Identificar  as  distintas  seccións  cónicas.  Definir  as  cónicas  como  lugares  xeométricos. 
Identificar e determinar as ecuacións das cónicas. Determinar a posición relativa de puntos, 
rectas e circunferencias. 

 
 
TEMA 10:  Estatística bidimensional 
  DURACIÓN APROXIMADA: 6 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Variable estatística bidimensional. 
F  Gráficos estatísticos de variables bidimensionais. 
F  Dependencia entre variables. 
F  Correlación. 
F  Rectas de regresión. 
F  Estimación de resultados.  



  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
 

B5‐1.  Describir  e  comparar  conxuntos  de  datos  de  distribucións  bidimensionais,  con 
variables  discretas  ou  continuas,  procedentes  de  contextos  relacionados  co  mundo 
científico,  e  obter  os  parámetros  estatísticos  máis  usuais,  mediante  os  medios  máis 
adecuados (lapis e papel, calculadora ou   folla de cálculo), valorando a dependencia entre 
as variables. 
B5‐1.1. Elabora  táboas bidimensionais de  frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 
B5‐1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 
B5‐1.3.  Calcula  as  distribucións  marxinais  e  distribucións  condicionadas  a  partir  dunha  táboa  de 
continxencia, así como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica). 
B5‐1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 
B5‐1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, 
usando adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 
B5‐2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre 
elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta 
de regresión e, de ser o caso, a conveniencia de realizar predicións, avaliando a fiabilidade 
destas nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos 
B5‐2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son 
ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos. 
B5‐2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo 
e a interpretación do coeficiente de correlación lineal. 
B5‐2.3. Calcula e  representa as  rectas de  regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir 
delas. 
B5‐2.4.  Avalía  a  fiabilidade  das  predicións  obtidas  a  partir  da  recta  de  regresión,  mediante  o 
coeficiente de determinación lineal.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Recoñecer  unha  variable  estatística  bidimensional.  Determinar  a  correlación  entre  dúas 
variables.  Calcular  as  rectas  de  regresión.  Estimar  resultados  empregando  as  rectas  de 
regresión. 
 

 

B.‐AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

        Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1: na semana 9‐16 Maio   
      Exame 2: na semana 10‐14 Xuño  
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 

A realización deste exame queda a criterio de cada profesor 

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 
 

  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 

Y= Nota media ponderada (cos pesos que estableza o profesor/a) do resto de notas obtidas 
durante o curso 

 
 

   
 

 

 

 
 


