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A.‐PROGRAMA 
 
 
 

 
TEMA 6:  Vectores no espacio 
  DURACIÓN APROXIMADA: 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 
F  Aplicacións do Produto  mixto  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4‐1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
B4‐1.1.  Realiza  operacións  elementais  con  vectores,  manexando 
correctamente os conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, 

TEMA 5:  Sistemas de ecuacións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 16 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 DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

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

  MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Relacionar un  sistema e unha ecuación matricial. Resolver  sistemas, con ou  sen parámetro, 
empregando o método de Gauss. Discutir sistemas mediante o teorema de Rouche‐Frobenius. 
Resolver  sistemas  empregando  a  Regra  de  Cramer.  Resolver  problemas  mediante  os 
conceptos anteriores 



e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 
interpretación  xeométrica  das  operacións  con  vectores  para  resolver 
problemas xeométricos 
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. 
B4‐3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
B4‐3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres  vectores,  o  seu  significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
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.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Realizar  operacións  con  vectores,  empregando  as  súas  coordenadas.  Achar  o  producto 
escalar,  vectorial  e  mixto  de  vectores.  Coñecer  e  aplicar  a  súas  propiedades.  Aplicar  a 
problemas xeométricos os conceptos anteriores  

 
TEMA 7:  Rectas e planos no espacio 
  DURACIÓN APROXIMADA: 12 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 
F  Aplicacións do Produto  mixto  

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4‐1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
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 
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. 
B4‐3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
B4‐3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres  vectores,  o  seu  significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
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.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Achar a ecuación dunha recta ou un plano. Determinar se varios puntos están aliñados ou son 
coplanarios. Achar un vector perpendicular a un plano. Determinar a posición relativa de 



rectas, planos, recta e plano, e os puntos de corte. Achar a ecuación dun feixe de planos. 
Aplicar os conceptos anteriores a problemas 

 
TEMA 8:  Ángulos e distancias 
  DURACIÓN APROXIMADA: 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 DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
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. 
B4‐3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes, aplicándoos en cada 
caso á resolución de problemas xeométricos  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Determinar o ángulo que forman dúas rectas, dous plano e unha recta e un plano. Calcular a 
recta perpendicular a unha dada e que a corta, dunha recta perpendicular a un plano, dun 
plano perpendicular a outro. Achar a proxección ortogonal dun punto ou dunha recta sobre un 
plano. Determinar o simétrico dun punto sobre outro sobre unha recta ou un plano. Achar a 
distancia dun punto a unha recta e entre dúas rectas. Calcular a distancia dun punto a un 
plano e entre dous planos. Aplicar os anteriores conceptos a problemas xeométricos 
 

B.‐AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

TEMA 9:  Límites e continuidade 
  DURACIÓN APROXIMADA: 4 sesións 
  CONTIDOS : 

R  Continuidade e tipos de descontinuidade. 
F  Teorema de Bolzano . 
F  T eorema de Darboux 
F  Teorema de  Weierstrass.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

B3‐1.    Estudar  a  continuidade  dunha  función  nun  punto  ou  nun  intervalo,  aplicando  os 
resultados que se derivan diso. 
B3‐1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos 
de descontinuidade 
B3‐1.2  Aplica o concepto de límite á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Calcular  o  límite  dunha  función.  Determinar  a  continuidade  dunha  función  e  clasificar  os 
puntos de discontinuidade. Achar as asíntotas dunha función, e a posición da gráfica respecto 
delas. Coñecer e aplicar os teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass 



         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   

 


