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A.‐PROGRAMA 
 
 
TEMA 5:  Límites e continuidade 
  DURACIÓN APROXIMADA: 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 DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
  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 
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. 
B3‐1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Comprender o concepto de límite e límite lateral. Calcular límites de función elementais , de 
funcións racionais e de funcións a anacos. Estudar a continuidade de funcións racionais e de 
funcións a anacos 

 
TEMA 6:  Derivadas 
  DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
  CONTIDOS  :  

R  Taxa de variación media 
R  Derivada dunha función nun punto e a súa interpretación xeométrica. 
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 DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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. 
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.  
  MÍNIMOS ESIXIBLES:  

Coñecer o concepto de derivada nun punto. Interpretar geométricamente a derivada e achar a 
ecuación da recta tangente. Calcular a función derivada e a derivada nun punto. Calcular 
derivadas sucesivas 

 
TEMA 7:  Aplicacións da derivada 
  DURACIÓN APROXIMADA: 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 DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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 
B3‐1.3  Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 
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. 
B3‐2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas 
ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Estudar o crecemento dunha función. Achar os máximos e mínimos dunha función. Estudar a 
curvatura  dunha  función.  Achar  os  puntos  de  inflexión  dunha  función.  Aplicar  o  anterior  a 
funcións que describen situacións de contexto real. Resolver problemas de optimización 

TEMA 8:  Representación de funcións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 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 DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B3‐1.    Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 
obxectivo  traducindo  a  información  á  linguaxe  das  funcións,  e  describilo 



 

B.‐AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  15‐22 Xaneiro 
      Exame 2:  12‐18 Febreiro  
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 2ª  avaliación 
Datas:  do 21 Febreiro ‐ 4 Marzo   
Materia: Os mínimos esixibles correspondentes á 2ª avaliación 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  calculada como 
media dos exames feitos 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 como media 
dos exames feitos durante todo o curso   

mediante  o  estudo  cualitativo  e  cuantitativo  das  súas  propiedades  máis 
características 
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 
B3‐1.2    Calcula as asíntotas de funcións 
sinxelas  racionais,  exponenciais  e 
logarítmicas 

 

B3‐1.3  Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite. 
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. 
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.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Representar  funcións  polinómicas.  Representar  funcións  racionais  sinxelas.  Representar 
funcións irracionais, exponenciais e  logarítmicas sinxelas 


