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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O I.E.S. Eduardo Pondal está situado na zona Sur da Cidade de Santiago de Compostela, no barrio de 
Conxo. O instituto conta cun edificio principal, un pavillón polideportivo e un anexo que contén a aula  
de música e o Taller de Tecnoloxía. No exterior tamén se atopa unha pista polideportiva. O contexto 
familiar máis frecuente é o de familias de nivel socioeconómico medio. A maior parte do alumnado 
posúe un nivel medio de coñecementos, ou medio alto, pero tamén contamos con alumnado con 
dificultades académicas.O centro ten arredor de 600 alumnos. 

Esta programación recolle os apartados xerais comúns a todos os cursos e que representa a estratexia 
coordinada e conxunta para o presente curso e as programacións curso por curso onde se analizan e  
se especifican os elementos comúns adaptándoos ás características de cada curso. 

Debido á situación de pandemia que vivimos, cumprindo co Protocolo de Adaptación ao Contexto da 
COVID 19 nos Centros de Ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-22

 incluímos nesta programación adaptacións específicas na programación que destacaremos ca cor 
azul. 

Membros do departamento

O Departamento deMatemáticas do I.E.S. Eduardo Pondal para o curso 2021-2022 está constituído 
polo seguinte profesorado:

o Paula Blanco Mosquera (Xefa de Departamento).
o Luisa Blanco Fernández.
o Lucía Bordello Malde.
o María Castellano Méndez.
o Óscar Couto Viñeglas.
o Mª Emilia Díaz González.
o Nuria Iglesias Méndez.

Grupos e niveis

As materias impartidas por cada membro do Departamento son as seguintes:

Páxina 2



Paula Blanco Mosquera Matemáticas CCSS I (2 grupos), Matemáticas CCSS II (2 grupos), 
Apoios 1º ESO (4 grupo)

Luisa Blanco Fernández Matemáticas  2º  ESO  (3  grupos),  Matemáticas  Académicas  4º 
ESO (1 grupo)

Lucía Bordello Malde Matemáticas 2º ESO (1 grupo), Matemáticas I 1ºBAC (2 grupos); 
Matemáticas II 2º BAC (1 grupo), Estatística 2º BAC (1 grupo)

María Castellano Méndez Matemáticas 1º ESO (4 grupos)

Óscar Couto Viñeglas Apoio 2º ESO (4 grupos)

Mª Emilia Díaz González Matemáticas  Acacémicas  3º  ESO (4  grupos),  Apoio 1º  ESO (4 
grupos)

Nuria Iglesias Méndez Matemáticas  Académicas  4º  ESO  (4  grupo),  Matemáticas 
Aplicadas 3º ESO (1 grupo)

OBXECTIVOS
Referencias lexislativas:

o Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las  
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, BOE, 25, 29.01.2015

o .
o RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 
implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

o ORDE  do  15  de  xullo  de  2015  pola  que  se  establece  a  relación  de  materias  de  libre  
configuración  autonómica  de  elección para  os  centros  docentes  nas  etapas  de  educación 
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Obxectivos da ESO

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos  con  sentido  crítico.  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 disciplinas, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 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 realizaran  
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa mellora.

n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación.

o. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a  diversidade 
lingüística  e  cultural  como  dereito  dos  pobos  e  das  persoas,  desenvolvendo  actitudes  de 
interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

p. 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 
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riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial  
coas pertencentes á comunidade lusófona.

Obxectivos do bacharelato

a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  e  do  Estatuto  de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 
na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 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 na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida.

l. Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao  
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente  e  a  ordenación  sustentable  do  territorio,  con  especial  referencia  ao  territorio 
galego.

m. Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,  iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural.

o. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e  
impulsar condutas e hábitos saudables.

p. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
q. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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METODOLOXÍA

A metodoloxía será activa e participativa, de forma que facilite a aprendizaxe, tanto individual como  
colectiva,  e  que,  como  un  dos  seus  eixos,  favoreza  a  adquisición  das  competencias  clave,  
especialmente  a  relacionada  coa  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e 
tecnoloxía.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

o Exposición  do  profesorado  utilizando  diversos  soportes.  Antes  de  comezar  a  exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

o Sempre que sexa posible vincular os contidos a contextos reais, así como xerar posibilidades 
de aplicación dos contidos adquiridos

o Utilización  de  software  educativo  para  entender  mellor  os  contidos,  para  comprobar  as 
actividades realizadas e, en xeral,  como soporte e recurso facilitador de la construción de 
ideas.

o Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para 
investigar e descubrir.

o Traballo  en  grupo  cooperativo  para  o  desenvolvemento  das  actividades  e  problemas 
propostos.

o Posta en común despois do traballo individual.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A comprensión lectora,  a  expresión oral  e  escrita,  a  comunicación audiovisual,  as  tecnoloxías  da 
información  e  da  comunicación,  o  emprendemento,  a  educación  cívica,  a  prevención  contra  a 
violencia e a educación e seguridade viariatraballaranse en todas as materias. Así, para cada materia,  
concretaranse estes elementos transversais relacionándoos con elementos concretos do currículo. De 
todas  formas,  dun modo xeral  podemos establecer aspectos comúns a todas as materias  para o 
tratamento dos elementos transversais:

Comprensión lectora. 

Ver o apartado “contribución ao plan lector” desta programación.

Expresión oral e escrita. 

A lectura de textos en clase e a exposición de ideas, conclusións, opinións... son actividades que se 
prestan a fomentar este elemento transversal.

Comunicación audiovisual. 

En todas as unidades didácticas foméntase a realización de esquemas, gráficos, etc., que nos axudan 
a entender e comprender mellor os conceptos e contidos da unidade.
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O tratamento das tecnoloxías da información e da comunicación. 

Ver o apartado “contribución ao plan TIC” desta programación.

Emprendemento. 

A  realización  de  estimacións,  elaboración  de  conxecturas  sobre  os  resultados  dos  problemas,  o 
desenvolvemento  de  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con  hábitos  de  formular  e 
formularse preguntas e procurar respostas axeitadas na resolución de problemas axuda a fomentar a 
capacidade do alumno/a para tomar a iniciativa. No traballo individual e traballos en grupo tamén se 
fomenta a iniciativa persoal.

Prevención da violencia e a educación e seguridade viaria.

Estes  dous  elementos  traballaranse  propoñendo  actividades  que  nos  permitan  abordar  estas 
problemáticas e fomentando procedementos e actitudes no alumnado que favorezan actitudes de 
respecto, fomento da paz e da non violencia.

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º ESO

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 MAB1.1.1 MAB1.1.1 MAB1.11.1 MAB1.2.4 MAB1.6.1 MAB1.6.2 MAB1.3.1

2 MAB1.5.1 MAB1.2.1 MAB1.12.1 MAB1.4.2 MAB1.7.1 MAB1.8.1 MAB1.8.4

3 MAB1.12.1 MAB1.2.2 MAB1.12.3 MAB1.7.1 MAB1.8.1 MAB1.8.5

4 MAB1.12.2 MAB1.2.3 MAB1.12.4 MAB1.8.4 MAB1.8.5 MAB1.9.1

5 MAB1.2.4 MAB1.10.1 MAB1.12.4 MAB1.12.4

6 MAB1.3.1 MAB1.12.3

7 MAB1.3.2

8 MAB1.4.1

9 MAB1.4.2

10 MAB1.5.1

11 MAB1.6.1

12 MAB1.6.2

13 MAB1.6.3

14 MAB1.6.4

15 MAB1.6.5

16 MAB1.7.1

17 MAB1.8.1

18 MAB1.8.2
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

19 MAB1.8.3

20 MAB1.8.4

21 MAB1.8.5

22 MAB1.9.1

23 MAB1.10.1

24 MAB1.11.1

25 MAB1.11.2

26 MAB1.11.3

27 MAB1.11.4

28 MAB1.11.5

29 MAB2.1.1

30 MAB2.1.2

31 MAB2.1.3

32 MAB2.2.1

33 MAB2.2.2

34 MAB2.2.3

35 MAB2.2.4

36 MAB2.2.5

37 MAB2.2.6

38 MAB2.2.7

39 MAB2.2.8

40 MAB2.3.1

41 MAB2.4.1

42 MAB2.4.2

43 MAB2.5.1

44 MAB2.6.1

45 MAB2.6.2

46 MAB2.7.1

47 MAB2.7.2

48 MAB3.1.1

49 MAB3.1.2

50 MAB3.1.3

51 MAB3.1.4

52 MAB3.2.1

53 MAB3.2.2

54 MAB3.3.1
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

55 MAB3.3.2

56 MAB3.3.3

57 MAB3.4.1

58 MAB4.1.1

59 MAB4.2.1

60 MAB4.3.1

61 MAB4.4.1

62 MAB4.4.2

63 MAB4.4.3

64 MAB4.4.4

65 MAB5.1.1

66 MAB5.1.2

65 MAB5.1.3

68 MAB5.1.4

69 MAB5.1.5

70 MAB5.2.1

71 MAB5.2.2

72 MAB5.3.1

73 MAB5.3.2

74 MAB5.3.3

75 MAB5.4.1

76 MAB5.4.2

77 MAB5.4.3

LENDA DAS COMPETENCIAS CLAVE

CCL Comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD Competencia dixital 

AA Aprender a aprender

CSC Competencias sociais e cívicas

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

CCEC Conciencia e expresións culturais 
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Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1
Números naturais. 
Divisibilidade

Operacións con naturais. Propiedades. Múltiplos e divisores. Máximo común 
divisor e mínimo común múltiplo.

1

2 Números enteiros Operacións con enteiros. Factor común. 1

3 Potencias Potencias de base enteira e expoñente natural. Operacións con potencias. 1

4 Fraccións Interpretación. Fraccións equivalentes.Comparación de fraccións. Operacións. 1

5 Números decimais Representación e ordenación. Aproximación de decimais. Operacións. 2

6
Proporcionalidade 
e porcentaxes

Relación de proporcionalidade. Razón e proporción. Magnitudes directamente 
proporcionais. Porcentaxes.

2

7 Álxebra Expresións alxébricas. Ecuacións de primeiro grao. 2

8 Funcións e gráficas
Coordenadas cartesianas. Relacións con táboas e gráficas. Representación e 
interpretación de funcións.

3

9
Elementos 
xeométricos. 
Figuras planas

Puntos, rectas e ángulos. Circunferencia e círculo. Polígonos. 3

10 Lonxitudes e áreas Lonxitudes e áreas de polígonos e do círculo. Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 3

11
Corpos 
xeométricos

Poliedros. Prismas e pirámides. Cálculo de volumes. 3

12 Estatística Táboas e gráficos. Parámetros estatísticos. 3

13 Probabilidade Sucesos e probabilidade. 3
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

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

B1.1. Expresar verbalmente e de 
forma razoada o proceso 
seguido na resolución dun 
problema.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o 
proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados.

CCL

CMCCT

Todas

e

f

h

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.

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

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 
problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema).

CMCCT Todas

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do 
problema.

CMCCT Todas

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia.

CMCCT Todas

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución.

CMCCT

CAA

Todas

b

e

B1.2. Estratexias e procedementos postos 
en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 

B1.3. Describir e analizar situacións 
de cambio, para encontrar 
patróns, regularidades e leis 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

CMCCT

CCEC

Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

f

g

h

alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e 
leis, 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.

matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións.

estatísticos e probabilísticos.

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade.

CMCCT Todas

b

e

f

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

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e 
as ideas as importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución.

CMCCT Todas

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun 
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

Todas

b

f

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 

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

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais 
das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e 

CCL

CMCCT

Todas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

h xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes.

procesos de investigación. estatístico-probabilística).

a

b

c

d

e

f

g

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

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.

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

Todas

MAB1.6.2. 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

Todas

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas.

CMCCT Todas

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade.

CMCCT Todas

MAB1.6.5. 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 Todas

b

e

f

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

B1.7. Valorar a modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 
sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións.

CMCCT

CAA

CSC

Todas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

g individual e en equipo. eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos.

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

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

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

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo 
en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

CMCCT

CSIEE

CSC

Todas

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, o esmero e o interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación.

CMCCT Todas

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e 
adopta a actitude axeitada para cada caso.

CMCCT Todas

MAB1.8.4. 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

Todas

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación 
e traballo en equipo. 

CMCCT

CSIEE

CSC

Todas

b

g

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

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

MAB1.9.1. 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

Todas

b B1.6. Confianza nas propias capacidades B1.10. Reflexionar sobre as decisións MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os CMCCT Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

g para desenvolver actitudes axeitadas 
e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico.

tomadas, e aprender diso para 
situacións similares futuras.

procesos desenvolvidos, valorando a potencia e 
a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para 
situacións futuras similares.

CAA

e

f

g

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

o Recollida ordenada e organización 
de datos.

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

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

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

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

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

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.

MAB1.11.1. 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

Todas

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas.

CMCCT Todas

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar 
o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas.

CMCCT Todas

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e 
gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

CMCCT Todas

a B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos B1.12. Utilizar as tecnoloxías da MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa CD Todas
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

b

e

f

g

no proceso de aprendizaxe para:

o Recollida ordenada e organización 
de datos.

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

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

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

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

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

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.

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.

CCL

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na 
aula.

CCL Todas

MAB1.12.3. 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

Todas

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

b

e

B2.1. Números negativos: significado e 
utilización en contextos reais.

B2.1. Utilizar números naturais, 
enteiros, fraccionarios e 
decimais, e porcentaxes sinxelas, 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente 

CMCCT 1,2,4,5
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

f

g

h

B2.2. Números enteiros: representación, 
ordenación na recta numérica e 
operacións. Operacións con 
calculadora.

B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e 
operacións.

B2.4. Números decimais: representación, 
ordenación e operacións.

B2.5. Relación entre fraccións e decimais. 
Conversión e operacións.

B2.6. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural: 
operacións.

B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e obtención de 
raíces aproximadas.

B2.8. Xerarquía das operacións.

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos.

as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar 
información e resolver 
problemas relacionados coa vida 
diaria.

a información cuantitativa.

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de 
distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de 
expoñente natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.

CMCCT 1,2,3,4,5

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e 
as súas operacións, para resolver problemas 
cotiáns contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos, 
cando sexa necesario, os resultados obtidos.

CMCCT 1,2,3,4,5

e

f

B2.10. Divisibilidade dos números 
naturais: criterios de divisibilidade.

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e 
novos significados dos números 
en contextos de paridade, 

MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos 
números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridade, divisibilidade e 

CMCCT 1
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

g

h

B2.11. Números primos e compostos. 
Descomposición dun número en 
factores. Descomposición en 
factores primos.

B2.12. Múltiplos e divisores comúns a 
varios números. Máximo común 
divisor e mínimo común múltiplo de 
dous ou máis números naturais.

B2.13. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural: 
operacións.

B2.14. Potencias de base 10. Utilización 
da notación científica para 
representar números grandes.

B2.8. Xerarquía das operacións.

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos.

divisibilidade e operacións 
elementais, mellorando así a 
comprensión do concepto e dos 
tipos de números.

operacións elementais.

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 
e 11 para descompoñer en factores primos 
números naturais, e emprégaos en exercicios, 
actividades e problemas contextualizados.

CMCCT 1

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o 
mínimo común múltiplo de dous ou máis 
números naturais mediante o algoritmo axeitado, 
e aplícao problemas contextualizados.

CMCCT 1

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias 
de expoñente natural e aplica as regras básicas 
das operacións con potencias.

CMCCT 3

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e 
o valor absoluto dun número enteiro, 
comprendendo o seu significado e 
contextualizándoo en problemas da vida real.

CMCCT 2

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento 
de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos.

CMCCT 5

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre 
números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 
na resolución de problemas.

CMCCT 5

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso 
para simplificar cálculos e representar números 

CMCCT 3,5
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

moi grandes.

e

f

B2.8. Xerarquía das operacións.

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos.

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.

MAB2.3.1. 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.

CMCCT 2,4,5

e

f

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos.

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.

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, 
valorando a precisión esixida na operación ou no 
problema.

CMCCT 5

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita ou con calculadora), 
coherente e precisa.

CMCCT 1,2,4,5

e

f

g

h

B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental, 
manual e con calculadora). 
Aumentos e diminucións 
porcentuais.

B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa 
unitaria. Factores de conversión. 
Magnitudes directamente 
proporcionais. Constante de 
proporcionalidade.

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 

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.

CMCCT 6
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B2.17. Resolución de problemas nos que 
interveña a proporcionalidade 
directa ou variacións porcentuais. 
Repartición directamente 
proporcional.

porcentuais e magnitudes 
directamente proporcionais.

e

f

g

h

B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica.

B2.19. Tradución de expresións da 
linguaxe cotiá, que representen 
situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa.

B2.20. Significados e propiedades dos 
números en contextos diferentes ao 
do cálculo: números triangulares, 
cadrados, pentagonais, etc.

B2.21. A linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades e simbolizar 
relacións. Obtención de fórmulas e 
termos xerais baseada na 
observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico 
dunha expresión alxébrica.

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

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que 
dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións alxébricas, e 
opera con elas.

CMCCT 7

MAB2.6.2. 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.

CMCCT 7

f

h

B2.22. Ecuacións de primeiro grao cunha 
incógnita (métodos alxébrico e 
gráfico). Resolución. Interpretación 
das solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de problemas.

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para 
simbolizar e resolver problemas 
mediante a formulación de 
ecuacións de primeiro grao, 
aplicando para a súa resolución 
métodos alxébricos ou gráficos, 
e contrastar os resultados 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número 
é solución desta.

CMCCT 7

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida 
real mediante ecuacións de primeiro grao, 
resólvea e interpreta o resultado obtido.

CMCCT 7
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

obtidos.

Bloque 3. Xeometría

f

h

B3.1. Elementos básicos da xeometría do 
plano. Relacións e propiedades de 
figuras no plano: paralelismo e 
perpendicularidade.

B3.2. Ángulos e as súas relacións.

B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: 
mediatriz e bisectriz. Propiedades.

B3.4. Figuras planas elementais: triángulo, 
cadrado e figuras poligonais.

B3.5. Clasificación de triángulos e 
cuadriláteros. Propiedades e 
relacións.

B3.1. Recoñecer e describir figuras 
planas, os seus elementos e as 
súas propiedades características 
para clasificalas, identificar 
situacións, describir o contexto 
físico e abordar problemas da 
vida cotiá.

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades 
características dos polígonos regulares (ángulos 
interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, 
simetrías, etc.).

CMCCT 9

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos 
triángulos, trazando estes e coñecendo a 
propiedade común a cada un deles, e clasifícaos 
atendendo tanto aos seus lados como aos seus 
ángulos.

CMCCT 9

MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos 
atendendo ao paralelismo entre os seus lados 
opostos e coñecendo as súas propiedades 
referentes a ángulos, lados e diagonais.

CMCCT 9

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que 
caracterizan os puntos da circunferencia e o 
círculo.

CMCCT 9

e

f

B3.6. Medida e cálculo de ángulos de 
figuras planas.

B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de 
figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples.

B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e 
sectores circulares.

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 axeitada, e 
expresar o procedemento 

MAB3.2.1. 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.

CMCCT 10

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do 
círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector 

CMCCT 10
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

seguido na resolución. circular, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos.

e

f

B3.9. Poliedros e corpos de revolución: 
elementos característicos e 
clasificación. Áreas e volumes.

B3.3. Analizar 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.).

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 
xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada.

CMCCT 11

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados.

CMCCT 11

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos 
seus desenvolvementos planos e reciprocamente.

CMCCT 11

e

f

l

n

B3.10. Propiedades, regularidades e 
relacións dos poliedros. Cálculo de 
lonxitudes, superficies e volumes do 
mundo físico.

B3.11. Uso de ferramentas informáticas 
para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas.

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

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e 
alxébrica adecuadas.

CMCCT 11

Bloque 4. Funcións

f B4.1. Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de 
puntos nun sistema de eixes 
coordenados.

B4.1. Coñecer, manexar e interpretar 
o sistema de coordenadas 
cartesianas.

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas 
coordenadas e nomea puntos do plano escribindo 
as súas coordenadas.

CMCCT 8

f B4.2. Concepto de función: variable 
dependente e independente. 

B4.2. Manexar as formas de presentar 
unha función (linguaxe habitual, 

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras e elixe a máis adecuada en 

CMCCT 8
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

Formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula). 

táboa numérica, gráfica e 
ecuación, pasando dunhas 
formas a outras e elixindo a 
mellor delas en función do 
contexto).

función do contexto.

f B4.2. Concepto de función: variable 
dependente e independente. 
Formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula).

B4.3. Comprender o concepto de 
función. 

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non 
unha función.

CMCCT 8

b

e

f

g

h

B4.3. Funcións lineais. Cálculo, 
interpretación e identificación da 
pendente da recta. Representacións 
da recta a partir da ecuación e 
obtención da ecuación a partir 
dunha recta.

B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e 
software específico para a 
construción e a interpretación de 
gráficas.

B4.4. Recoñecer, representar e 
analizar as funcións lineais, e 
utilizalas para resolver 
problemas.

MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e 
obtén a pendente da recta correspondente.

CMCCT 8

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da 
gráfica ou táboa de valores.

CMCCT 8

MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación 
lineal existente entre dúas magnitudes e 
represéntaa.

CMCCT 8

MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose 
en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo 
matemático funcional (lineal ou afín) máis 
axeitado para explicalas, e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento.

CMCCT 8

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a B5.1. Poboación e individuo. Mostra. 
Variables estatísticas.

B5.1. Formular preguntas axeitadas 
para coñecer as características 

MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra 
e individuo desde o punto de vista da estatística, 

CMCCT 12
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

b

c

d

e

f

g

h

m

B5.2. Variables cualitativas e cuantitativas.

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas.

B5.4. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia.

B5.5. Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias.

B5.6. Medidas de tendencia central.

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.

entende que as mostras se empregan para obter 
información da poboación cando son 
representativas, e aplícaos a casos concretos.

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos 
de variables estatísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.

CMCCT 12

MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, 
calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas, e represéntaos 
graficamente.

CMCCT 12

MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana 
(intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e 
emprégaos para interpretar un conxunto de datos 
elixindo o máis axeitado, e para resolver 
problemas.

CMCCT 12

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos en medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá.

CMCCT 12

e

f

h

B5.4. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia.

B5.5. Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias.

B5.6. Medidas de tendencia central.

B5.7. Utilización de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas para o 

B5.2. Utilizar ferramentas 
tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficas estatísticas, 
calcular parámetros relevantes e 
comunicar os resultados obtidos 
que respondan ás preguntas 
formuladas previamente sobre a 
situación estudada. 

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular as medidas de tendencia 
central.

CMCCT 12

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable 

CMCCT 12
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

tratamento de datos, creación e 
interpretación de gráficos e 
elaboración de informes.

estatística analizada.

e

f

h

B5.8. Fenómenos deterministas e 
aleatorios.

B5.9. Formulación de conxecturas sobre o 
comportamento de fenómenos 
aleatorios sinxelos e deseño de 
experiencias para a súa 
comprobación.

B5.10. Frecuencia relativa dun suceso e a 
súa aproximación á probabilidade 
mediante a simulación ou 
experimentación.

B5.3. Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios, 
valorando a posibilidade que 
ofrecen as matemáticas para 
analizar e facer predicións 
razoables acerca do 
comportamento dos aleatorios a 
partir das regularidades obtidas 
ao repetir un número 
significativo de veces a 
experiencia aleatoria, ou o 
cálculo da súa probabilidade.

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas.

CMCCT 13

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso 
mediante a experimentación.

CMCCT 13

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio 
a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou 
a aproximación desta mediante a 
experimentación.

CMCCT 13

b

f

h

B5.11. Sucesos elementais equiprobables 
e non equiprobables.

B5.12. Espazo mostral en experimentos 
sinxelos. Táboas e diagramas de 
árbore sinxelos.

B5.13. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos.

B5.4. Inducir a noción de 
probabilidade a partir do 
concepto de frecuencia relativa 
e como medida de incerteza 
asociada aos fenómenos 
aleatorios, sexa ou non posible a 
experimentación.

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles, 
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos.

CMCCT 13

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables.

CMCCT 13

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de 
Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como 
porcentaxe.

CMCCT 13
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Concrecións metodolóxicas

As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe na 
que os alumnos e alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos  
contidos curriculares.

o Buscaremos unha  aprendizaxe significativa que implicará que o alumnado atope relacións 
entre  as  aprendizaxes  anteriores  e  os  contidos  que  está  a  aprender  e  faga  uso  desa 
aprendizaxe en diferentes situacións, tanto da vida cotiá como doutros ámbitos ou mesmo nas 
outras materias do curso ou en posteriores aprendizaxes.

o A  aprendizaxe  será  interactiva,  fomentarase  a  participación  de  todo  o  alumnado  nas 
actividades propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das 
dúbidas que xurdan, a discusión de distintos procedementos válidos, etc., pois iso fará que os 
alumnos  e  alumnas,  baixo  a  supervisión  do  profesor  ou  profesora,  vaian  construíndo  e 
descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo consecuencias e establecendo novas relacións. 
No caso de non presencialidade, isto fomentarase nas clases telemáticas.

o Para favorecer a  comprensión das Matemáticas debemos evitar  unha excesiva abstracción 
(coidarase  e  cultivarase  a  intuición  en  xeral  e  terase  en  conta  que  a  experiencia  e  a 
manipulación de obxectos son necesarias para chegar a unha abstracción posterior),  unha 
simple  transmisión de contidos  do profesor  ou profesora ao alumnado e a  realización de 
exercicios  que  supoñan  soamente  unha  repetición  de  procesos  ou  que  presenten  metas 
inalcanzables para os alumnos e alumnas.

o Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a 
situación problemática, buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro 
sistemático,  aplicaranse  procedementos  algorítmicos  a  man  e  con  calculadora,  faranse 
simulacións  co  ordenador,  contrastaranse  as  solucións,  empregaranse  as  linguaxes 
matemáticas con rigor e precisión...

En  caso  de  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  dúas  das  cinco  sesións  semanais 
substituiranse por  videotutoriais   de  páxinas  web externas  ou  propias  de xeito  que o tempo de 
visualización e realización do traballo  que realice  o alumnado sexa  equivalente   a  estas  sesións.  
Colgarese as  instrucións,  os  videotutoriais  e  os  exercicios  e  traballos  na  aula  virtual  da  materia.  
Asemade, empregarán a mesma para a entrega dos traballos, exercicios e consulta de dúbidas (foros,  
chat). Pódese contactar ca profesora a través do correo electrónico do centro para calquera consulta. 

As outras tres sesións serán telemáticas no horario establecido para as clases presenciais.

Materiais e recursos didácticos

o Libro de texto: Editorial SM.
o Aula Virtual.
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o Caderno de clase.
o Fontes documentais: prensa, textos...
o Calculadora.
o Instrumentos de debuxo.
o Transportador de ángulos.
o Mapas,planos.

Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo,  é  esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral  
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado 
que  se  lle  dan  numerosas  oportunidades  de  asimilar  os  conceptos  e  procedementos  básicos 
correspondentes a este curso, inda que a súa explicación inicial quede meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un 
mesmo contido de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grado de dificultade.

Durante os últimos anos vimos observando, groso modo, tres carencias principais:

- Falta de actividades manipulativas que traballen os conceptos básicos ou que vinculen os contidos 
matemáticos coa realidade do alumnado. (Na aula adoita haber unha parte do alumnado que non ten 
interiorizados  conceptos  básicos  e  que  por  tanto  non  pode  acceder  a  conceptos  abstractos  ou 
complexos que xa aparecen en 1º ESO)

- Falta de actividades que permitan percibir a utilidade das matemáticas para investigar ou resolver 
problemas. (Na aula hai unha parte do alumnado desmotivado porque non perciben a utilidade das  
matemáticas)

- Falta de actividades que motiven ao alumnado cun interese ou talento especial polas matemáticas. 
(Na  aula  hai  sempre  un  reducido  grupo  de  alumnos  cun  talento  que  corre  risco  de  perderse, 
alumnado moitas veces non recibe toda a atención que precisa e que pode ter un grave risco de  
fracaso escolar)

Para cubrir  estas necesidades neste curso 2021-2022 ponse en marcha unha serie de obradoiros 
inclusivos e interdisciplinares que xeraran actividades o suficientemente variadas para dar cabida  a 
todo o alumnado dunha clase. Estes obradoiros preséntase dentro do Contrato Programa, na liña 
EDUInnova.  A  súa  frecuencia  será  dunha  hora  semanal.  A  natureza  destas  actividades  e  a  súa 
diversidade  obriga  á  ter  un  espazo  amplo  (salón  de  actos)  e  á  presenza  de  varios  docentes 
simultaneamente nese espazo, polo que, ademais da profesora da materia participarán as profesoras 
Paula Blanco Mosquera e Mª Emilia Díaz González. 
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Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria

Estándares de aprendizaxe C EOE C TI EM EC PV EV

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, 
e contexto do problema). X

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. X

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. X

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 
pasos e as ideas as importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución.

X

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun 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.

X

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-

X
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Estándares de aprendizaxe
C

EOE
C TI EM

EC PV EV

probabilística).

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. X

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. X

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). X

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. X

MAB1.8.4. 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.

X

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MAB1.9.1. 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.

X

MAB1.11.1. 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.

X

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas.

X

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. X

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. X

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. X

MAB1.12.1. 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.

X
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MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. X

MAB1.12.3. 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.

X

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema. X

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións 
alxébricas, e opera con elas.

X

MAB2.6.2. 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.

X

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido. X

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares 
(ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.). X

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a 
propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados 
como aos seus ángulos.

X

MAB3.2.1. 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.

X

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. X

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. X

MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica 
o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e 
realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento.

X

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá. X
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MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. X

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. X X

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados 
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos. X

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado contido, é fundamental facer unha diagnose inicial. Isto vese incrementado pola 
desconexión que algún estudante tivo durante o confinamento do curso anterior.

o Os novos contidos que pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus 
coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e 
sinxela  e  ampliados  progresivamente.  Así  mesmo  os  erros  ou  ideas  imprecisas  que  se 
observen  trataranse  cunha  dimensión  positiva  contrastándoos  cos  novos  contidos.  O 
alumnado ten que percibir unha dificultade accesible e ser consciente da funcionalidade dos 
coñecementos que está a aprender se queremos que se sinta motivado na súa aprendizaxe e 
que non caia no desinterese.

o A medida que  se  avanza  neste  proceso de aprendizaxe  é  preciso  ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes  e  probas  esporádicas,  senón  que  se  debe  facer  a  diario  na  aula  durante  a 
aprendizaxe.  Isto permitirá adoptar  medidas  de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poida haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) 
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Farase, cando menos, dúas probas por trimestre, que pesarán un 70% na cualificación dese trimestre.  
O restante 30% da nota terá en conta os seguintes tres elementos:

 A participación activa e implicación no Obradoiro de Matemáticas que suporá un 15% da nota

 Arealización das tarefas requiridas en tempo e forma (produción do alumnado, que inclúe o 
caderno, a realización de probas na AV,...) que pesará un 10% da nota

 A  participación e actitude no desenvolvemento das clases que pesará un 5% da nota. 

Teranse ademais en conta as seguintes circunstancias:

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

INSTRUMENTO
DE

AVALIACIÓN

PUNTUA-
CIÓN

MÁXIMA
MÉTODO DE CÁLCULO

Probas escritas
(70% da nota)

7 puntos 70% da nota media de tódalas probas escritas realizadas.

Obradoiro de 
Matemáticas

 (15% da nota)

1,5 
puntos

15% do promedio das notas de cada un dos proxectos do Obradoiro, no que se terán en conta a 
participación activa, implicación, traballo en equipo e a realización das tarefas requiridas

Produción do 
alumnado  

(10% da nota)
1 punto

10% da nota media de tódalas tarefas solicitadas (boletíns de exercicios, cuestionarios, problemas, 
libretas, etc.) realizadas tanto en soporte papel como a través da aula virtual.

Rúbrica da  
Participación 

en clase 
(5% da nota)

0,5 
puntos

Nunca ou case nunca 
participa en clase 

(escoitando 
atentamente e de 

forma respectuosa as 
explicacións, 

achegando información 
relevante e mostrando 
interese e entusiasmo 

pola materia),  nin 
segue as instrucións 
indicadas en canto á 

realización do traballo 
de clase.

(0 puntos)

Ás veces participa en 
clase (escoitando 
atentamente e de 

forma respectuosa as 
explicacións, 
achegando 

información relevante 
e mostrando interese e 

entusiasmo pola 
materia) e segue as 

instrucións indicadas 
en canto á realización 
do traballo de clase.

(0,17 puntos)

Xeralmente participa 
en clase (escoitando 

atentamente e de 
forma respectuosa as 

explicacións, 
achegando 

información relevante 
e mostrando interese e 

entusiasmo pola 
materia) e segue as 

instrucións indicadas 
en canto á realización 
do traballo de clase.

(0,34 puntos)

Sempre ou case sempre 
participa en clase 

(escoitando 
atentamente e de 

forma respectuosa as 
explicacións, 

achegando información 
relevante e mostrando 
interese e entusiasmo 
pola materia) e segue 

as instrucións indicadas 
en canto á realización 
do traballo de clase.

(0,5 puntos) 
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TOTAL
10 

puntos

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación  
do seu traballo e actitude (50%)

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os  
contidos mínimos.

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións

Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a 
nunha proba de recuperación da parte escrita que se realizará nas primeiras semanas do trimestre 
seguinte. 

A finais  de  maio haberá unha recuperación da parte correspondente as  probas  escritas  de cada 
avaliación. 

A nota obtida nunha proba de recuperación escrita  substituirá  á  correspondente nota sempre e 
cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais poderán presentarse alumnos coa avaliación aprobada que 
queiran subir nota.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas: 

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 
Se  non  se  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, so en caso de ser necesario, calculadora ao exame e non estará 

permitido compartir a dun compañeiro.
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o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 
chegar a  ter  unha puntuación de cero se só se aporta a  solución numérica sen ningunha 
explicación.  Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A copia ou trampeo en exames supoñerá o suspenso do exame cunha nota de 0 ademais da 
sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

2 X

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema).

2 X X

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia.

2 X

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución.

1 X X

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

1 X

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

1 X

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as 
ideas as importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de 
resolución.

1 X

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun 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.

1 X

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

2 X X

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese.

2 X
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Proba 
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Observación 
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Traballo
individual

Traballo
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Caderno
de clase

MAB1.6.2. 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.

2 X

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

2 X

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X X

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

1 X X

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións.

2 X X

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

3 X

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación.

2 X

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 2 X

MAB1.8.4. 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.

2 X

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 3 X X

MAB1.9.1. 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.

2 X X

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e 2 X
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Traballo
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a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares.

MAB1.11.1. 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.

1 X

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

1 X

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

1 X

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

1 X

MAB1.12.1. 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.

1 X

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X

MAB1.12.3. 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.

1 X

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 2 X

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

3 X X

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 2 X X
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operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas 
cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, 
cando sexa necesario, os resultados obtidos.

2 X X

MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais.

1 X X

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos 
números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.

2 X X X

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis 
números naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados.

2 X X X

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas 
das operacións con potencias.

2 X X

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, 
comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da vida real.

1 X X X

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos.

2 X X X

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

2 X X X

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar 
números moi grandes.

1 X X X

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios 

1 X X X
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tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, 
valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

1 X

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma 
máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

2 X X

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.

2 X X X

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

1 X X X

MAB2.6.2. 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.

1 X X

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 2 X X

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, 
resólvea e interpreta o resultado obtido.

2 X X

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares (ángulos 
interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.).

2 X X

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade 
común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos.

2 XX X X

MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus lados 
opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais.

2 X X X

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o 
círculo.

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

MAB3.2.1. 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.

2 X X

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun 
sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos.

2 X X X

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada.

2 X X X

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.

1 X

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e 
reciprocamente.

1 X X X

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas.

2 X X

MAB4.1.1. Localiza puntosno plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo 
as súas coordenadas.

2 X X X

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a máis adecuada en 
función do contexto.

2 X X X

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 3 X X

MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e 
obtén a pendente da recta correspondente.

1 X X X

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 1 X X X

MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes e 
represéntaa.

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo 
matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento.

1 X X

MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da 
estatística, entende que as mostras se empregan para obter información da poboación 
cando son representativas, e aplícaos a casos concretos.

3 X X X X

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto cualitativas 
como cuantitativas.

3 X X X X

MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, 
calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos 
graficamente.

2 X X X X X

MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e 
emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e para resolver 
problemas.

2 X X X X X

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá.

3 X X X X

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular as medidas de tendencia central.

1 X X X

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.

1 X X X

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 3 X X X

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo
individual

Traballo
en grupo

Caderno
de clase

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa 
probabilidade ou a aproximación desta mediante a experimentación.

2 X

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, 
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

2 X

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 2 X X X

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de 
Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.

2 X X X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto.
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º ESO

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 MAB1.1.1 MAB1.1.1 MAB1.11.1 MAB1.2.4 MAB1.6.1 MAB1.6.2 MAB1.3.1

2 MAB1.5.1 MAB1.2.1 MAB1.12.1 MAB1.4.2 MAB1.7.1 MAB1.8.1 MAB1.8.4

3 MAB1.12.1 MAB1.2.2 MAB1.12.3 MAB1.7.1 MAB1.8.1 MAB1.8.5

4 MAB1.12.2 MAB1.2.3 MAB1.12.4 MAB1.8.4 MAB1.8.5 MAB1.9.1

5 MAB1.2.4 MAB1.10.1 MAB1.12.4 MAB1.12.4

6 MAB1.3.1 MAB1.12.3

7 MAB1.3.2

8 MAB1.4.1

9 MAB1.4.2

10 MAB1.5.1

11 MAB1.6.1

12 MAB1.6.2

13 MAB1.6.3

14 MAB1.6.4

15 MAB1.6.5

16 MAB1.7.1

17 MAB1.8.1

18 MAB1.8.2

19 MAB1.8.3

20 MAB1.8.4

21 MAB1.8.5

22 MAB1.9.1

23 MAB1.10.1

24 MAB1.11.1

25 MAB1.11.2

26 MAB1.11.3

27 MAB1.11.4

28 MAB1.11.5

29 MAB2.1.1

30 MAB2.1.2

31 MAB2.1.3

32 MAB2.2.1

33 MAB2.2.2
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

34 MAB2.2.3

35 MAB2.3.1

36 MAB2.4.1

37 MAB2.4.2

38 MAB2.5.1

39 MAB2.5.2

40 MAB2.6.1

41 MAB2.6.2

42 MAB2.6.3

43 MAB2.7.1

44 MAB2.7.2

45 MAB3.1.1

46 MAB3.1.2

47 MAB3.2.1

48 MAB3.2.2

49 MAB3.3.1

50 MAB3.3.2

51 MAB3.3.3

52 MAB3.4.1

53 MAB4.1.1

54 MAB4.2.1

55 MAB4.2.2

56 MAB4.3.1

57 MAB4.3.2

58 MAB4.3.3

59 MAB4.3.4

60 MAB5.1.1

61 MAB5.1.2

62 MAB5.1.3

63 MAB5.2.1

64 MAB5.2.2

65 MAB5.3.1

66 MAB5.3.2

65 MAB5.3.3

68 MAB5.4.1

69 MAB5.4.2

70 MAB5.4.3
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LENDA DAS COMPETENCIAS CLAVE

CCL Comunicación lingüística 

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

CD Competencia dixital 

AA Aprender a aprender

CSC Competencias sociais e cívicas

CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

CCEC Conciencia e expresións culturais 

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Números enteiros
Representación e ordenación. Operacións elementais e 
combinadas.

1/todos

2 Fraccións e decimais
Comparación e ordenación de fraccións. Operacións elementais e 
combinadas. Expresión decimal e fraccionaria. Aproximacións.

1/todos

3 Potencias e raíces cadradas
Potencias con expoñente enteiro. Notación científica. Raíces 
cadradas. Xerarquía das operacións.

1/todos

4 Magnitudes proporcionais
Razón e proporción. Proporcionalidade directa e inversa. 
Repartición. Porcentaxes e variacións.

1/todos

5 Expresións alxébricas Monomios e polinomios. Operacións. Identidades notables. 1

6 Ecuacións Ecuacións de primeiro e segundo grao. 2

7 Sistemas de ecuacións. Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas 2

8 Funcións. 
Propiedades. Táboas e gráficas. Estudo dunha función. Funcións 
lineais. Ecuación da recta.

2

9 Estatística Táboas de frecuencias. Gráficos. Parámetros estatísticos. 2

10 Probabilidade
Azar e determinismo. Sucesos. Operacións con sucesos. 
Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace.

2

11 Medidas. Teorema de Pitágoras
Sistema sexaxesimal. Medida do tempo e dos ángulos. Teorema 
de Pitágoras. Aplicacións.

3

12 Semellanza. Teorema de Tales
Figuras semellantes. Teorema de Tales. Aplicacións.Criterios de 
semellanza. Mapas e planos. Escalas.

3

13 Corpos xeométricos. 
Poliedros e corpos de revolución. Área e volume de poliedros e 
corpos de revolución: prisma, pirámide, cono, cilindro e esfera.

3
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

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

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

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

CCL

CMCCT

Todas

E

f

h

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.

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

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema).

CMCCT Todas

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema.

CMCCT Todas

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.

CMCCT Todas

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas.

CMCCT

CAA

Todas

b

e

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da 

B1.3. Describir e analizar situacións 
de cambio, para encontrar 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 

CMCCT

CCEC

Todas
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

f

g

h

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.

B1.4. 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.

patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións.

funcionais, estatísticos e probabilísticos.

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa 
eficacia e idoneidade.

CMCCT Todas

b

e

f

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

MAB1.4.1. 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 Todas

MAB1.4.2. 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

Todas

b B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 

B1.5. Elaborar e presentar informes 
sobre o proceso, resultados e 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 

CCL Todas
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

f

h

escolares, en contextos 
numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes.

conclusións obtidas nos 
procesos de investigación.

xeométrica e estatístico-probabilística). CMCCT

a

b

c

d

e

f

g

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

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.

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

Todas

MAB1.6.2. 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

Todas

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro 
do campo das matemáticas.

CMCCT Todas

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

CMCCT Todas

MAB1.6.5. 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 Todas

e

f

g

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

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

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando outras opinións.

CMCCT

CAA

CSC

Todas
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

modelos utilizados ou 
construídos.

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

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

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

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada).

CMCCT

CSC

CSIEE

Todas

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o 
esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade 
da situación.

CMCCT Todas

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso.

CMCCT Todas

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse preguntas e buscar respostas 
axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 
problemas.

CMCCT

CAA

CCEC

Todas

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

CMCCT

CSIEE

CSC

Todas

b

g

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

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

MAB1.9.1. 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

Todas

b

g

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 

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

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras similares.

CMCCT

CAA

Todas
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

dificultades propias do traballo 
científico.

b

e

f

g

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 a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.

Deseño de simulacións eelaboración 
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 
das ideas matemáticas.

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.

MAB1.11.1. 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

Todas

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT Todas

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

CMCCT Todas

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

CMCCT Todas
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clave

Unidade
Nº

a

b

e

f

g

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 a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.

Deseño de simulacións eelaboración 
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 
das ideas matemáticas.

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.

MAB1.12.1. 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.

CD

CCL

Todas

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula.

CCL Todas

MAB1.12.3. 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

Todas

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Todas

Bloque 2. Números e álxebra
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

b

e

f

g

h

B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou 
outros medios tecnolóxicos.

B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e 
operacións.

B2.3. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións.

B2.4. Relación entre fraccións e 
decimais. Conversión e 
operacións.

B2.5. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente 
natural: operacións.

B2.6. Potencias de base 10. Utilización 
da notación científica para 
representar números grandes.

B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e 
obtención de raíces 
aproximadas.

B2.8. Xerarquía das operacións.

B2.9. Elaboración e utilización de 

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.

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios 
e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa.

CMCCT 1,2

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de 
números mediante as operacións elementais e as potencias de 
expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións.

CMCCT 1,2,3

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 
operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, 
cando sexa necesario, os resultados obtidos.

CMCCT todas
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clave
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Nº

estratexias para o cálculo 
mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con 
calculadora.

e

f

g

h

B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou 
outros medios tecnolóxicos.

B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. 
Fraccións equivalentes. 
Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e 
operacións.

B2.3. Números decimais: 
representación, ordenación e 
operacións.

B2.4. Relación entre fraccións e 
decimais. Conversión e 
operacións.

B2.5. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente 
natural: operacións.

B2.6. Potencias de base 10. Utilización 
da notación científica para 
representar números grandes.

B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas. Estimación e 

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.

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente 
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

CMCCT 3

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, 
para aplicalo na resolución de problemas.

CMCCT 2

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar 
cálculos e representar números moi grandes.

CMCCT 3
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

obtención de raíces 
aproximadas.

B2.8. Xerarquía das operacións.

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo 
mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con 
calculadora.

e

f

B2.8. Xerarquía das operacións.

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo 
mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con 
calculadora.

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.

MAB2.3.1. 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.

CMCCT 1,2,3

e

f

B2.9. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo 
mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con 
calculadora.

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

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación 
ou no problema.

CMCCT 1,2,3

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e 
decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa.

CMCCT 1,2,3,4

e B2.10. Cálculos con porcentaxes 
(mental, manual e con 

B2.5. Utilizar diferentes estratexias 
(emprego de táboas, obtención 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica 
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 

CMCCT 4
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

f

g

h

calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais.

B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa 
unitaria. Factores de conversión. 
Magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. 
Constante de 
proporcionalidade.

B2.12. Resolución de problemas nos 
que interveña a 
proporcionalidade directa ou 
inversa, ou variacións 
porcentuais. Reparticións 
directa e inversamente 
proporcionais

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.

emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

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

CMCCT 4

e

f

g

h

B2.13. Tradución de expresións da 
linguaxe cotiá que representen 
situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa.

B2.14. Significados e propiedades dos 
números en contextos 
diferentes ao do cálculo 
(números triangulares, 
cadrados, pentagonais, etc.).

B2.15. Linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades e 
simbolizar relacións. Obtención 
de fórmulas e termos xerais 

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

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de 
cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

CMCCT 5

MAB2.6.2. 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.

CMCCT 5

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das 
operacións para transformar expresións alxébricas.

CMCCT 5
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clave

Unidade
Nº

baseada na observación de 
pautas e regularidades. Valor 
numérico dunha expresión 
alxébrica.

B2.16. Operacións con expresións 
alxébricas sinxelas. 
Transformación e equivalencias. 
Identidades. Operacións con 
polinomios en casos sinxelos.

f

h

B2.17. Ecuacións de primeiro grao 
cunha incógnita e de segundo 
grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos 
métodos. Interpretación das 
solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de 
problemas.

B2.18. Sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas. 
Métodos alxébricos de 
resolución e método gráfico. 
Resolución de problemas.

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

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número 
ou uns números é ou son solución desta.

CMCCT 6, 7

MAB2.7.2. 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.

CMCCT 6, 7

Bloque 3. Xeometría

f

h

B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema 
de Pitágoras. Xustificación 
xeométrica e aplicacións.

B3.1. Recoñecer o significado 
aritmético do teorema de 
Pitágoras (cadrados de 
números e ternas pitagóricas) e 

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema 
de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a 
comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os 
lados do triángulo rectángulo.

CMCCT 11
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clave

Unidade
Nº

o significado xeométrico (áreas 
de cadrados construídos sobre 
os lados), e empregalo para 
resolver problemas 
xeométricos.

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes 
descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos 
regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais

CMCCT 11

e

f

B3.2. Semellanza: figuras semellantes. 
Criterios de semellanza. Razón 
de semellanza e escala. Razón 
entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes.

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.

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e 
a razón de superficies e volumes de figuras semellantes.

CMCCT 12

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre 
planos, mapas e outros contextos de semellanza.

CMCCT 12

e

f

B3.3. Poliedros e corpos de 
revolución: elementos 
característicos; clasificación. 
Áreas e volumes.

B3.3. Analizar 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.).

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

CMCCT 13

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
axeitados.

CMCCT 13

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 
desenvolvementos planos e reciprocamente.

CMCCT 13

e

f

l

n

B3.4. Propiedades, regularidades e 
relacións dos poliedros. Cálculo 
de lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico.

B3.5. Uso de ferramentas informáticas 
para estudar formas, 
configuracións e relacións 

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

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e 
volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e 
alxébrica axeitadas.

CMCCT 13
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Nº

xeométricas.

Bloque 4. Funcións

f B4.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente; 
formas de presentación 
(linguaxe habitual, táboa, gráfica 
e fórmula); crecemento e 
decrecemento; continuidade e 
descontinuidade; cortes cos 
eixes; máximos e mínimos 
relativos. Análise e comparación 
de gráficas.

B4.1. Manexar as formas de 
presentar unha función 
(linguaxe habitual, táboa 
numérica, gráfica e ecuación), 
pasando dunhas formas a 
outras e elixindo a mellor delas 
en función do contexto.

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, 
e elixe a máis adecuada en función do contexto.

CMCCT 8

f B4.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente; 
formas de presentación 
(linguaxe habitual, táboa, gráfica 
e fórmula); crecemento e 
decrecemento; continuidade e 
descontinuidade; cortes cos 
eixes; máximos e mínimos 
relativos. Análise e comparación 
de gráficas.

B4.2. Comprender o concepto de 
función, e recoñecer, 
interpretar e analizar as gráficas 
funcionais.

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. CMCCT 8

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas 
propiedades máis características.

CMCCT 8

b

e

f

g

B4.2. Funcións lineais. Cálculo, 
interpretación e identificación 
da pendente da recta. 
Representacións da recta a 

B4.3. Recoñecer, representar e 
analizar as funcións lineais, e 
utilizalas para resolver 
problemas.

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación 
ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta 
correspondente.

CMCCT 8

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de CMCCT 8
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

h partir da ecuación e obtención 
da ecuación a partir dunha 
recta.

B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico 
para a construción e 
interpretación de gráficas.

valores.

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente 
entre dúas magnitudes, e represéntaa.

CMCCT 8

MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos 
tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou 
afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións 
sobre o seu comportamento.

CMCCT 8

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a

b

c

d

e

f

g

h

m

B5.1. Frecuencias absolutas, relativas 
e acumuladas.

B5.2. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia.

B5.3. Diagramas de barras e de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias; diagramas de caixa 
e bigotes

B5.4. Medidas de tendencia central.

B5.5. Medidas de dispersión.

B5.1. Formular preguntas axeitadas 
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 
axeitadas, organizando os datos 
en táboas e construíndo 
gráficas, calculando os 
parámetros relevantes, e 
obtendo conclusións razoables 
a partir dos resultados obtidos.

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables 
cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas 
frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos 
graficamente.

CMCCT 9

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a 
moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado, e 
emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver 
problemas.

CMCCT 9

MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

CMCCT 9

e

f

h

B5.2. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia.

B5.3. Diagramas de barras e de 
sectores. Polígonos de 

B5.2. Utilizar ferramentas 
tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficas 
estatísticas, calcular 

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de 
tendencia central, o rango e os cuartís.

CMCCT 9

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para CMCCT 9
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

frecuencias, diagramas de caixa 
e bigotes

B5.4. Medidas de tendencia central.

B5.5. Medidas de dispersión: rango e 
cuartís, percorrido 
intercuarílico, varianza e 
desviación típica.

B5.6. Utilización de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas para o 
tratamento de datos, creación e 
interpretación de gráficos e 
elaboración de informes.

parámetros relevantes e 
comunicar os resultados 
obtidos que respondan ás 
preguntas formuladas 
previamente sobre a situación 
estudada.

comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada.

e

f

h

B5.7. Fenómenos deterministas e 
aleatorios.

B5.8. Formulación de conxecturas 
sobre o comportamento de 
fenómenos aleatorios sinxelos e 
deseño de experiencias para a 
súa comprobación.

B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e 
a súa aproximación á 
probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación.

B5.3. Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios, 
valorando a posibilidade que 
ofrecen as matemáticas para 
analizar e facer predicións 
razoables acerca do 
comportamento dos aleatorios 
a partir das regularidades 
obtidas ao repetir un número 
significativo de veces a 
experiencia aleatoria, ou o 
cálculo da súa probabilidade.

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas.

CMCCT 10

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación.

CMCCT 10

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do 
cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación desta 
mediante a experimentación.

CMCCT 10

b

f

B5.10. Sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables.

B5.4. Inducir a noción de 
probabilidade a partir do 
concepto de frecuencia relativa 

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os 
resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas 
en árbore sinxelos.

CMCCT 10
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

h B5.11. Espazo mostral en 
experimentos sinxelos. Táboas e 
diagramas de árbore sinxelos.

B5.12. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos.

e como medida de incerteza 
asociada aos fenómenos 
aleatorios, sexa ou non posible 
a experimentación.

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables.

CMCCT 10

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos 
sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de 
fracción e como porcentaxe.

CMCCT 10
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Concrecións metodolóxicas

As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe na 
que os alumnos e alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos  
contidos curriculares.

o Buscaremos unha  aprendizaxe significativa que implicará que o alumnado atope relacións 
entre  as  aprendizaxes  anteriores  e  os  contidos  que  está  a  aprender  e  faga  uso  desa 
aprendizaxe en diferentes situacións, tanto da vida cotiá como doutros ámbitos ou mesmo nas 
outras materias do curso ou en posteriores aprendizaxes.

o A  aprendizaxe  será  interactiva,  fomentarase  a  participación  de  todo  o  alumnado  nas 
actividades propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das 
dúbidas que xurdan, a discusión de distintos procedementos válidos, etc., pois iso fará que os 
alumnos  e  alumnas,  baixo  a  supervisión  do  profesor  ou  profesora,  vaian  construíndo  e 
descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo consecuencias e establecendo novas relacións. 

o Para favorecer a  comprensión das Matemáticas debemos evitar  unha excesiva abstracción 
(coidarase  e  cultivarase  a  intuición  en  xeral  e  terase  en  conta  que  a  experiencia  e  a 
manipulación de obxectos son necesarias para chegar a unha abstracción posterior),  unha 
simple  transmisión de contidos  do profesor  ou profesora ao alumnado e a  realización de 
exercicios  que  supoñan  soamente  unha  repetición  de  procesos  ou  que  presenten  metas 
inalcanzables para os alumnos e alumnas.

o Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a 
situación problemática, buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro 
sistemático,  aplicaranse  procedementos  algorítmicos  a  man  e  con  calculadora,  faranse 
simulacións  co  ordenador,  contrastaranse  as  solucións,  empregaranse  as  linguaxes 
matemáticas con rigor e precisión...

En  caso  de  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),   dúas  das  cinco  sesións  semanais 
subtituiranse  por  videotutoriais  de  páxinas  web  externas  ou  propias  de  xeito  que  o  tempo  de 
visualización  e  realización  do  traballo  que  realice  o  alumnado  sexa  equivalente  a  estas  sesións. 
Colgaranse as instruccións, os videotutoriais e os exercicios e traballos na aula virtual da materia.  
Asemade, empregarán a mesma para a entrega de traballos, exercicios e consulta de dúbidas (foros,  
chat). Pódese contactar ca profesora a través do correo electrónico do centro para calquera consulta.

As outras tres sesións serán telemáticas no horario establecido para as clases presenciais.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:
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o Libro de texto: Editorial SM.
o Caderno de clase.
o Aula virtual.
o Fontes documentais: prensa, textos...
o Calculadora.
o Mapas,planos.
o TIC

Medidas de atención á diversidade

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo,  é  esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral  
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado 
que  se  lle  dan  numerosas  oportunidades  de  asimilar  os  conceptos  e  procedementos  básicos 
correspondentes a este curso, inda que a súa explicación inicial quede meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un 
mesmo contido de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grado de dificultade.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). X

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e 
eficacia.

X

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas.

X X X

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

X

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa 
eficacia e idoneidade.

X

MAB1.4.1. 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.

X

MAB1.4.2. 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.

X

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística).

X

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X X

MAB1.6.2. 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.

X

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas 
dentro do campo das matemáticas.

X

Páxina 64



Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a súa eficacia.

X X

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. X

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada).

X

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación.

X

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. X

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e buscar 
respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

X

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MAB1.9.1. 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.

X

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das ideas claves, 
aprendendo para situacións futuras similares.

X X

MAB1.11.1. 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.

X

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos.

X

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender X

Páxina 65



Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

propiedades xeométricas.

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

MAB1.12.1. 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.

X

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

MAB1.12.3. 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.

X

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

X

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de 
expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

X

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

X

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. X

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, 
para aplicalo na resolución de problemas.

X

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. X

MAB2.3.1. 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.

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na 
operación ou no problema.

X X

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita 
ou con calculadora), coherente e precisa.

X

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.

X

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

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

X

MAB2.6.2. 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.

X

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións alxébricas. X

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son solución desta. X

MAB2.7.2. 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.

X

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas 
ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo.

X

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos 
regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais

X

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras semellantes. X X

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. X

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando os medios 
tecnolóxicos axeitados.

X

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente. X

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes 
xeométrica e alxébrica axeitadas.

X

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto. X X

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. X

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características. X

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta 
correspondente.

X

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. X

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. X

MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou 
afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento.

X

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas 
frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.

X

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o máis 
axeitado, e emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas.

X

MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. X

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de 
tendencia central, o rango e os cuartís.

X

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha X X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

variable estatística analizada.

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. X X

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. X

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a aproximación desta 
mediante a experimentación.

X X

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou 
diagramas en árbore sinxelos.

X

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. X

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de 
fracción e como porcentaxe.

X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado contido, é fundamental facer unha diagnose inicial. 
Os novos contidos que pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus 
coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e 
sinxela  e  ampliados  progresivamente.  Así  mesmo  os  erros  ou  ideas  imprecisas  que  se 
observen  trataranse  cunha  dimensión  positiva  contrastándoos  cos  novos  contidos.  O 
alumnado ten que percibir unha dificultade accesible e ser consciente da funcionalidade dos 
coñecementos que está a aprender se queremos que se sinta motivado na súa aprendizaxe e 
que non caia no desinterese.

o A medida que se  avanza  neste  proceso de  aprendizaxe é  preciso ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes  e  probas  esporádicas,  senón  que  se  debe  facer  a  diario  na  aula  durante  a 
aprendizaxe.  Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) 

Farase, cando menos, dúas probas por trimestre (que pesarán un 80% na cualificación dese trimestre) 
e teranse en conta a realización das tarefas requiridas, a participación no desenvolvemento das clases 
e a actitude na aula (estes tres apartados pesarán o 20% na cualificación trimestral).

INSTRUMENTO DE 
AVALIACIÓN

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

MÉTODO DE CÁLCULO

Probas escritas
 (80% da nota )

8 puntos 80% da media de todas as notas.
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Tarefas entregadas polo 
alumnado
(20%)

2 puntos 20% da nota media de tódalas tarefas (boletíns de exercicios, cuestionarios, problemas, 
traballos de investigación, etc) realizadas polo alumnado e entregados en soporte físico ou 
dixital.

Total notas: 10 puntos.

Nota:  Sumaráselle  0,5  puntos  directamente  á  nota  media  total  da  avaliación  a  todos  aqueles 
alumno/as que participen activamente na clase (escoitando atentamente e de forma respectuosa as  
explicacións, achegando información relevante e mostrando interese e entusiasmo pola materia) e 
realicen as tarefas encomendadas a lo menos un 80% das veces. (Alguén podería sacar un 10,5; pero 
só se poderá poñer 10 na acta).

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas escritas (50%) e a avaliación 
do seu traballo (50%).

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os 
contidos mínimos

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións
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Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a unha 
proba  de  recuperación  trimestral  que  se  fixará  nunha  data  nas  primeiras  semanas  do  trimestre 
seguinte onde terán a oportunidade de mellorar os resultados das probas escritas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais da 1ª e da 2ª avaliación poderán presentarse alumnos coa 
avaliación aprobada que queiran subir nota.

Antes da avaliación do terceiro trimestre haberá un examen de recuperación da 3ª avaliación onde 
calquer  estudante  poderá  presentarse  para  subir  a  nota  das  probas  escritas  da  3ª  avaliación. 
Coincidindo ou non con esta proba haberá un examen de recuperación da 1ª e 2ª avaliación para os 
estudantes que tiveran esas avaliacións suspensas no que poderán mellorar os resultados das probas 
escritas.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas:

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 
Se  non  se  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 

compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 

chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A copia ou trampeo en exames supoñerá o suspenso do exame correspondente cunha nota de 
cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen. 
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita
Observación na 

aula
Produción do 

alumnado

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

2 X

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 2 X X

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia.

1 X

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o 
proceso de resolución de problemas.

2 X

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

2 X

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
valorando a súa eficacia e idoneidade.

2 X

MAB1.4.1. 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.

2 X

MAB1.4.2. 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.

2 X

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes 
(alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

2 X X

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 2 X

MAB1.6.2. 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.

1 X

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 1 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita
Observación na 

aula
Produción do 

alumnado

problemas dentro do campo das matemáticas.

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X X

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 
e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

1 X

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 2 X X

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada).

3 X

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

2 X

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 3 X X

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

2 X

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 2 X X

MAB1.9.1. 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.

2 X

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e sinxeleza das 
ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.

2 X

MAB1.11.1. 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.

1 X X

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 1 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita
Observación na 

aula
Produción do 

alumnado

utilización de medios tecnolóxicos.

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas.

1 X

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións.

1 X

MAB1.12.1. 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.

1 X

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X

MAB1.12.3. 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.

1 X

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 1 X

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

3 X X

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e 
as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

2 X X

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 
contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 
resultados obtidos.

2 X X X

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias.

2 X X

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita
Observación na 

aula
Produción do 

alumnado

simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 2 X X

MAB2.3.1. 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.

2 X X

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 
precisión esixida na operación ou no problema.

1 X

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada 
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

2 X X

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.

3 X X X

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

2 X X

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias 
lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

1 X X

MAB2.6.2. 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.

1 X

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións 
alxébricas.

2 X X

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son solución desta. 3 X X

MAB2.7.2. 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.

2 X X

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de 2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita
Observación na 

aula
Produción do 

alumnado

ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo 
rectángulo.

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de 
polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais

2 X X X

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 
semellantes.

2 X X

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 
semellanza.

2 X X X

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 3 X X

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e utilizando 
os medios tecnolóxicos axeitados.

1 X

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente. 2 X X

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando 
as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.

2 X X

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do 
contexto.

2 X X X

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 3 X X X

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características. 2 X X X

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 
pendente da recta correspondente.

3 X X X

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 1 X X X

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 1 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita
Observación na 

aula
Produción do 

alumnado

MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático 
funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións sobre o seu 
comportamento.

1 X

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e 
interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.

2 X X

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, 
elixe o máis axeitado, e emprégaos para interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas.

2 X X

MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida 
cotiá.

2 X

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 
as medidas de tendencia central, o rango e os cuartís.

1 X

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística analizada.

1 X

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 3 X X X

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 1 X

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a 
aproximación desta mediante a experimentación.

2 X

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, 
recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

2 X X X

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 2 X X

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 
exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.

2 X X X
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Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto.

Páxina 79



Páxina 80



PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 3º 
ESO

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 MACB1.1.1 MACB1.1.1 MACB1.11.1 MACB1.2.4 MACB1.6.1 MACB1.6.2 MACB1.8.4

2 MACB1.5.1 MACB1.2.1 MACB1.12.1 MACB1.4.2 MACB1.7.1 MACB1.8.1 MACB3.4.1

3 MACB1.12.1 MACB1.2.2 MACB1.12.3 MACB1.7.1 MACB1.8.1 MACB1.8.5 MACB3.4.2

4 MACB1.12.2 MACB1.2.3 MACB1.12.4 MACB1.8.4 MACB1.8.5 MACB1.9.1 MACB3.5.2

5 MACB5.3.1 MACB1.2.4 MACB5.3.2 MACB1.10.1 MACB1.12.4 MACB1.12.4

6 MACB5.4.2 MACB1.3.1 MACB5.3.3 MACB1.12.3 MACB5.1.5 MACB5.4.4

7 MACB1.3.2

8 MACB1.4.1

9 MACB1.4.2

10 MACB1.5.1

11 MACB1.6.1

12 MACB1.6.2

13 MACB1.6.3

14 MACB1.6.4

15 MACB1.6.5

16 MACB1.7.1

17 MACB1.8.1

18 MACB1.8.2

19 MACB1.8.3

20 MACB1.8.4

21 MACB1.9.1

22 MACB1.10.1

23 MACB1.11.1

24 MACB1.11.2

25 MACB1.11.3

26 MACB1.11.4

27 MACB1.11.5
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

28 MACB2.1.1

29 MACB2.1.2

30 MACB2.1.3

31 MACB2.1.4

32 MACB2.1.5

33 MACB2.1.6

34 MACB2.1.7

35 MACB2.1.8

36 MACB2.1.9

37 MACB2.1.10

38 MACB2.2.1

39 MACB2.2.2

40 MACB2.2.3

41 MACB2.2.4

42 MACB2.4.1

43 MACB3.1.1

44 MACB3.1.2

45 MACB3.1.3

46 MACB3.2.1.

47 MACB3.2.2

48 MACB3.2.3

49 MACB3.2.4

50 MACB3.3.1

51 MACB3.4.1

52 MACB3.4.2

53 MACB3.5.1

54 MACB3.5.2

55 MACB3.6.1

56 MACB4.1.1

57 MACB4.1.2

58 MACB4.1.3

59 MACB4.1.4
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

60 MACB4.1.5

61 MACB4.2.1

62 MACB4.2.2

63 MACB4.3.1

64 MACB4.3.2

65 MACB5.1.1

66 MACB5.1.2

65 MACB5.1.3

68 MACB5.1.4

69 MACB5.2.1

70 MACB5.2.2

71 MACB5.4.1

72 MACB5.4.2

73 MACB5.4.3

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Números Racionais Fraccións e Decimais. Operacións. Fracción Xeratriz. 1/Todos

2 Potencias e Raíces
Propiedades e cálculo. Notación científica. Aproximacións. Análise dos 
erros.

1/Todos

3 Sucesións e Progresións Progresións Aritméticas e Xeométricas. 1

4 Expresións Alxébricas. Polinomios Operacións con polinomios. Factorización. Igualdades Notables. 1

5 Ecuacións Ecuacións de 1º e 2º grao. Aplicacións. 1

6 Sistemas de Ecuacións Sistemas. Métodos de resolución. Interpretación gráfica. Aplicacións. 2

7 Funcións e Gráficas
Características das funcións. Funcións Lineais e Cuadráticas. Interpretación 
de gráficas.

2

8 Xeometría do plano Medidas no plano. Teoremas de Pitágoras e Tales. Aplicacións. 3

9 Xeometría do espazo
Poliedros e Corpos de revolución. Clasificación. Áreas e Volumes. O globo 
terráqueo.

3

10 Movementos no plano e no espazo Translacións, Xiros e Simetrías. 3

11 Probabilidade Experimentos aleatorios. Lei de Laplace 2

12 Estatística Descritiva Descrición e interpretación de datos estatísticos. 2
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido 
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

CCL

CMCCT

todas

e

f

h

B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolver 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar 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.

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema).

CMCCT todas

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema.

CMCCT todas

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia.

CMCCT todas

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas.

CMCCT

CAA

todas
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Unidade
Nº

b

e

f

g

h

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.

B1.4. 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.

B1.3. 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.

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

CMCCT todas

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora 
a súa eficacia e a súa idoneidade.

CMCCT todas

b

e

f

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

MACB1.4.1. 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 todas

MACB1.4.2. 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

todas

f

h

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 

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

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística.

CCL

CMCCT

todas
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Unidade
Nº

probabilísticos, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes.

a

b

c

d

e

f

g

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

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.

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

todas

MACB1.6.2. 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

todas

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos 
que permitan a resolución dun problema ou duns problemas 
dentro do campo das matemáticas.

CMCCT todas

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT todas

MACB1.6.5. 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 todas

e

f

g

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

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.

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e 
os seus resultados, valorando outras opinións.

CMCCT

CAA

CSC

todas
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Unidade
Nº

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

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

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación 
da crítica razoada).

CMCCT

CSIEE

CSC

todas

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e 
á dificultade da situación.

CMCCT todas

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada caso.

CMCCT todas

MACB1.8.4. 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

todas

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo 
en equipo.

CSC

CSIEE

todas

b

g

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

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

MACB1.9.1. 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

todas

b

g

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

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

MACB1.10.1. 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

todas
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clave

Unidade
Nº

b

e

f

g

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

o Recollida ordenada e a organización 
de datos. 

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

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

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

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

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

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.

MACB1.11.1. 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

todas

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT todas

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos.

CMCCT todas

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

CMCCT todas

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións.

CMCCT todas

a

b

f

g

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

o Recollida ordenada e a organización 
de datos. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de maneira 
habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, 

MACB1.12.1. 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

todas
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Nº

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

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

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

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

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

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.

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula.

CCL todas

MACB1.12.3. 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

todas

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ficheiros e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

todas

Bloque 2. Números e álxebra

b

f

B2.1. Números racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. 
Números decimais exactos e 
periódicos. Fracción xeratriz.

B2.1. Utilizar as propiedades dos 
números racionais, as raíces e 
outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e 
racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e 
utilízaos para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.

CMCCT 1
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clave

Unidade
Nº

B2.2. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras 
significativas. Erro absoluto e relativo. 

B2.3. Potencias de números racionais con 
expoñente enteiro. Significado e uso.

B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a 
expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados 
en notación científica.

B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. 
Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións.

B2.6. Xerarquía de operacións.

forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver 
problemas da vida cotiá, e 
presentar os resultados coa 
precisión requirida.

MACB2.1.2. 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.

CMCCT 1, 2

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal 
exacto ou periódico.

CMCCT 1

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en 
notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e 
utilízaos en problemas contextualizados.

CMCCT 2

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar 
aproximacións por defecto e por exceso dun número en 
problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

CMCCT 1, 2

MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 
redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros 
de aproximación en cada caso para determinar o procedemento 
máis adecuado.

CMCCT 2

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de 
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo 
se é necesario coa marxe de erro ou a precisión que se requiran, 
de acordo coa natureza dos datos.

CMCCT 1, 2

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números 
enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións 
elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións.

CMCCT 1, 2
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MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da 
vida cotiá e analiza a coherencia da solución.

CMCCT 1, 2

MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan 
raíces, e opera con elas simplificando os resultados.

CMCCT 2

b

f

B2.7. Investigación de regularidades, 
relacións e propiedades que aparecen 
en conxuntos de números. Expresión 
usando linguaxe alxébrica. 

B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións 
recorrentes Progresións aritméticas e 
xeométricas.

B2.2. Obter e manipular expresións 
simbólicas que describan 
sucesións numéricas, 
observando regularidades en 
casos sinxelos que inclúan 
patróns recursivos.

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente 
usando a lei de formación a partir de termos anteriores.

CMCCT 3

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo 
xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou 
fraccionarios.

CMCCT 3

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa 
o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e 
emprégaas para resolver problemas.

CMCCT 3

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na 
natureza e resolve problemas asociados a estas.

CMCCT 3

b

f

B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. 
Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de 
polinomios.

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica 
para expresar unha 
propiedade ou relación dada 
mediante un enunciado, 
extraendo a información 
salientable e transformándoa.

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos 
da vida cotiá. 

CMCCT 4

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes 
ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas 
nun contexto axeitado.

CMCCT 4

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades 
notables e extracción do factor común.

CMCCT 4
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Nº

b

f

B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. 
Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de 
polinomios.

B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos 
métodos.

B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de 
grao superior a dous.

B2.12. Resolución de sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas

B2.13. Resolución de problemas mediante a 
utilización de ecuacións e sistemas de 
ecuacións.

B2.4. Resolver problemas da vida 
cotiá nos que se precise a 
formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e 
segundo grao, ecuacións 
sinxelas de grao maior que 
dous e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas 
de manipulación alxébricas, 
gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e 
contrastando os resultados 
obtidos.

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá 
mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e 
interpreta criticamente o resultado obtido.

CMCCT 5, 6

Bloque 3. Xeometría

e

f

l

n

B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e 
corpos de revolución.

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

B3.1. Recoñecer e describir os 
elementos e as propiedades 
características das figuras 
planas, os corpos xeométricos 
elementais e as súas 
configuracións xeométricas.

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver 
problemas xeométricos sinxelos.

CMCCT 8

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas 
que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e 
resolve problemas xeométricos sinxelos.

CMCCT 8

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das 
figuras planas, os poliedros e os corpos de revolución principais.

CMCCT 8, 9
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f

l

n

B3.3. Xeometría do plano. 

B3.4. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas. 

B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes

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.

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras 
circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas.

CMCCT 8, 9

MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros 
dados, e establece relacións de proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

CMCCT 8

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de 
semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de 
lonxitudes en contextos diversos.

CMCCT 8

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados.

CMCCT 8, 9

b

e

f

g

l

n

B3.4. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.

B3.3. Calcular (ampliación ou 
redución) as dimensións reais 
de figuras dadas en mapas ou 
planos, coñecendo a escala.

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre 
planos, mapas e outros contextos de semellanza.

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de 
superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc.

CMCCT 8

b

e

f

g

l

n

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no 
plano.

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

B3.4. Recoñecer as transformacións 
que levan dunha figura a outra 
mediante movemento no 
plano, aplicar eses 
movementos e analizar 
deseños cotiáns, obras de arte 
e configuracións presentes na 
natureza

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos 
movementos no plano presentes na natureza, en deseños 
cotiáns ou en obras de arte.

CMCCT

CCEC

10

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa 
necesario.

CMCCT

CCEC

10
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

b

e

f

B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de 
simetría nos poliedros e corpos de 
revolución.

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

B3.5. Identificar centros, eixes e 
planos de simetría de figuras 
planas, poliedros e corpos de 
revolución.

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, 
utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos 
elementos principais. 

CMCCT 10

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras 
planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas construcións 
humanas.

CMCCT

CCEC

10

b

f

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

B3.8. A esfera. Interseccións de planos e 
esferas.

B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas 
xeográficas e fusos horarios. Latitude 
lonxitude dun punto.

B3.6. Interpretar o sentido das 
coordenadas xeográficas e a 
súa aplicación na localización 
de puntos.

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os 
meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o 
globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude

CMCCT 9

Bloque 4. Funcións

f

g

B4.1. Análise e descrición cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos 
do ámbito cotián e doutras materias. 

B4.2. Análise dunha situación a partir do 
estudo das características locais e 
globais da gráfica correspondente.

B4.1. Coñecer os elementos que 
interveñen no estudo das 
funcións e a súa 
representación gráfica.

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.

CMCCT 7

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha 
gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

CMCCT 7

MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado, describindo o fenómeno exposto.

CMCCT 7
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

B4.3. Análise e comparación de situacións de 
dependencia funcional dadas 
mediante táboas e enunciados. 

B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e 
programas de computador para a 
construción e a interpretación de 
gráficas.

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións 
dadas graficamente. 

CMCCT 7

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do 
fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión 
alxébrica

CMCCT 7

b

f

B4.5. Utilización de modelos lineais para 
estudar situacións provenientes de 
diferentes ámbitos de coñecemento e 
da vida cotiá, mediante a confección 
da táboa, a representación gráfica e a 
obtención da expresión alxébrica. 

B4.6. Expresións da ecuación da recta.

B4.2. Identificar relacións da vida 
cotiá e doutras materias que 
poden modelizarse mediante 
unha función lineal, valorando 
a utilidade da descrición deste 
modelo e dos seus 
parámetros, para describir o 
fenómeno analizado.

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e 
por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e 
represéntaa graficamente. 

CMCCT 7

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa.

CMCCT 7

b

f

B4.7. Funcións cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar 
situacións da vida cotiá.

B4.3. Recoñecer situacións de 
relación funcional que 
necesitan ser descritas 
mediante funcións 
cuadráticas, calculando os 
seus parámetros e as súas 
características.

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función 
polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente.

CMCCT 7

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan 
ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e 
represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa 
necesario.

CMCCT 7

Bloque 5. Estatística e probabilidade

b B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 
Poboación e mostra. Variables 

B5.1. Elaborar informacións 
estatísticas para describir un 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas 
en problemas contextualizados.

CMCCT 12
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

f estatísticas: cualitativas, discretas e 
continuas.

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 
estatística. Representatividade dunha 
mostra.

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos.

B5.4. Gráficas estatísticas.

conxunto de datos mediante 
táboas e gráficas adecuadas á 
situación analizada, 
xustificando se as conclusións 
son representativas para a 
poboación estudada.

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en casos sinxelos.

CMCCT 12

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos.

CMCCT 12

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

CMCCT 12

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso 
necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, 
económicos e da vida cotiá.

CSC 12

b

e

f

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, 
interpretación e propiedades.

B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, 
interpretación e propiedades.

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

B5.8. Interpretación conxunta da media e a 
desviación típica.

B5.2. Calcular e interpretar os 
parámetros de posición e de 
dispersión dunha variable 
estatística para resumir os 
datos e comparar distribucións 
estatísticas.

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, 
mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar 
un resumo dos datos.

CMCCT 12

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, 
percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable 
estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para 
comparar a representatividade da media e describir os datos.

CMCCT 12

b

e

f

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun 
estudo estatístico. Análise e descrición 
de traballos relacionados coa 
estatística, con interpretación da 
información e detección de erros e 
manipulacións.

B5.3. Analizar e interpretar a 
información estatística que 
aparece nos medios de 
comunicación, valorando a súa 
representatividade e a súa 
fiabilidade.

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística dos medios de comunicación 
e outros ámbitos da vida cotiá. 

CCL 12

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para 
organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 
parámetros de tendencia central e dispersión.

CD 12

Páxina 96



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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Nº

B5.10. Utilización de calculadora e outros 
medios tecnolóxicos axeitados para a 
análise, a elaboración e a presentación 
de informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos medios 
de comunicación.

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada

CD 12

b

f

g

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e 
espazo mostral.

B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a 
regra de Laplace. Diagramas de árbore 
sinxelos. Permutacións; factorial dun 
número.

B5.13. Utilización da probabilidade para 
tomar decisións fundamentadas en 
diferentes contextos.

B5.4. Estimar a posibilidade de que 
aconteza un suceso asociado a 
un experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a súa 
probabilidade a partir da súa 
frecuencia relativa, a regra de 
Laplace ou os diagramas de 
árbore, e identificando os 
elementos asociados ao 
experimento.

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas.

CMCCT 11

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar. 

CMCCT

CCL

11

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 
aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, 
mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos 
elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais.

CMCCT 11

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades 
das distintas opcións en situacións de incerteza.

CSIEE 11, 12
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Concrecións metodolóxicas

As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe na 
que os alumnos e alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos 
contidos curriculares.

o Buscaremos unha  aprendizaxe significativa que implicará  que o alumnado atope relacións 
entre  as  aprendizaxes  anteriores  e  os  contidos  que  está  a  aprender  e  faga  uso  desa 
aprendizaxe en diferentes situacións, tanto da vida cotiá como doutros ámbitos ou mesmo nas 
outras materias do curso ou en posteriores aprendizaxes.

o A  aprendizaxe  será  interactiva,  fomentarase  a  participación  de  todo  o  alumnado  nas 
actividades propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das 
dúbidas que xurdan, a discusión de distintos procedementos válidos, etc., pois iso fará que os 
alumnos  e  alumnas,  baixo  a  supervisión  do  profesor  ou  profesora,  vaian  construíndo  e 
descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo consecuencias e establecendo novas relacións. 
No caso de non presencialidade, Isto fomentarase nas vídeoclases.

o Para favorecer a comprensión das  Matemáticas debemos evitar  unha excesiva abstracción 
(coidarase  e  cultivarase  a  intuición  en  xeral  e  terase  en  conta  que  a  experiencia  e  a 
manipulación de obxectos son necesarias para chegar a unha abstracción posterior),  unha 
simple transmisión de contidos  do profesor ou profesora ao alumnado e  a  realización de 
exercicios  que  supoñan  soamente  unha  repetición  de  procesos  ou  que  presenten  metas 
inalcanzables para os alumnos e alumnas.

o Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a 
situación problemática, buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro 
sistemático,  aplicaranse  procedementos  algorítmicos  a  man  e  con  calculadora,  faranse 
simulacións  co  ordenador,  contrastaranse  as  solucións,  empregaranse  as  linguaxes 
matemáticas con rigor e precisión...

En  caso  de  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  das  catro  sesións  semanais,  3  serían 
telemáticas, conservando o mesmo horario que nas presenciais, e a outra sesión sería para que o 
alumnado faga tarefas individualmente.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:

o Libro de texto: Editorial Anaya.
o Aula virtual.
o Caderno de clase.
o Fontes documentais: prensa, textos...
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o Calculadora.
o Instrumentos de debuxo.
o Transportador de ángulos.
o Mapas,planos.
o TIC: Geogebra,…

Medidas de atención á diversidade.

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo,  é  esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral  
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se  lle  dan  numerosas  oportunidades  de  asimilar  os  conceptos  e  procedementos  básicos 
correspondentes a este curso, inda que a súa explicación inicial quede meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un 
mesmo contido de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grado de dificultade.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). X

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e  
eficacia.

X

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución 
de problemas.

X

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais,  
estatísticos e probabilísticos.

X

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia  
e a súa idoneidade.

X

MACB1.4.1. 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.

X

MACB1.4.2. 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.

X

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e  
estatístico-probabilística.

X

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

MACB1.6.2.  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.

X

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas.

X

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia.

X X

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. X

MACB1.8.1.  Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica  
razoada).

X X

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.

X

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. X

MACB1.8.4. 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.

X

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MACB1.9.1. 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.

X

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares.

X

MACB1.11.1. 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.

X

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

X

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. X

MACB1.12.1. 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.

X X

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

MACB1.12.3. 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.

X

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. X X

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos 
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

X X

MACB2.1.2. 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.

X

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. X

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados.

X X

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

X

MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de 
aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado.

X X

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou a precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos.

X X X

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

X

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. X X X
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MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando os resultados. X

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores. X

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. X

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas 
para resolver problemas.

X

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. X

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. X

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 
contexto axeitado.

X

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e 
extracción do factor común.

X

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido.

X X X

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas 
xeométricos sinxelos.

X

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve 
problemas xeométricos sinxelos.

X

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de revolución principais. X

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas.

X

MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos 
homólogos de dous polígonos semellantes.

X

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes X X
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en contextos diversos.

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados. X X

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. X

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en obras de 
arte.

X X

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. X X

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos elementos 
principais. 

X

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas construcións humanas. X X

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude

X

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. X X

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. X X

MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. X X

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. X

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica X X

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous 
puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

X

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. X X

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. X

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas X X
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utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. X X

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. X

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. X

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. X

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

X X X

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un 
resumo dos datos.

X

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable estatística, 
utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos.

X X

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 

X X

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de 
tendencia central e dispersión.

X

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada X X X

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. X

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. X

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a regra de 
Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais.

X X X

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza. X X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado  contido,  é  fundamental  facer  unha  diagnose  inicialOs  novos  contidos  que 
pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus coñecementos previos e 
adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados 
progresivamente. Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha 
dimensión positiva contrastándoos cos novos contidos.  O alumnado ten que percibir unha 
dificultade  accesible  e  ser  consciente  da  funcionalidade  dos  coñecementos  que  está  a 
aprender  se  queremos  que  se  sinta  motivado  na  súa  aprendizaxe  e  que  non  caia  no 
desinterese.

o A medida que se  avanza  neste  proceso de  aprendizaxe é  preciso ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes  e  probas  esporádicas,  senón  que  se  debe  facer  a  diario  na  aula  durante  a 
aprendizaxe.  Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) 

Faranse,  cando  menos,  dúas  probas  por  trimestre  (que  pesarán  un  80%  na  cualificación  dese 
trimestre) e teranse en conta a realización das tarefas requiridas, a participación no desenvolvemento 
das clases e o comportamento na aula (estes tres apartado pesarán o 20% na cualificación trimestral)

Instrumentos de 
Avaliación 

Puntuación 
máxima 

Método de cálculo 

Probas de nivel 
escritas
(80% da nota)

8 puntos 80%  da media ponderada de todas as probas escritas realizadas. (En todas as 
probas escritas haberá preguntas das unidades 1 e 2) 

Cuestionarios da 1,25  puntos 12,5 % da media das notas dos cuestionarios da aula virtual
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aula virtual
(12,5% da nota)

Rúbrica  sobre o 
rexistro de deberes  
e participación na 
clase
A participación 
mídese con positivos 
e negativos.
Os deberes son as 
tarefas que deben 
traer feintas da casa 
(no caderno ou na 
aula virtual)
(7,5% da nota)

0,75 puntos Ten máis 
negativos 
que 
positivos
(0 puntos)

O número de 
positivos 
iguala ou 
supera aos 
negativos.
Non trae os 
deberes 6 ou 
máis veces
(0,12 puntos)

O número de 
positivos 
iguala ou 
supera aos 
negativos.
Non trae os 
deberes 4 ou 
5 veces
(0,25 puntos)

O número de 
positivos 
iguala ou 
supera aos 
negativos.
Non trae os 
deberes 2 ou 
3 veces
(0,5 puntos)

O número de 
positivos 
iguala ou 
supera aos 
negativos.
Non trae os 
deberes como 
moito 1 vez.
(0,75 puntos)

Nota: O estudante que entregue todos os cuestionarios da aula virtual recibirá 0,5 puntos 
adicionales. (Se a nota do estudante resultase ser superior a 10 habería que suprimirlle as 
cifras decimáis)

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

Rúbrica para o cálculo da nota no caso de  NON PRESENCIALIDADE dun alumno ou alumna, ou dunha 
totalidade do alumnado por un tempo LIMITADO a unha cuarentena ou inferior.

No  caso de non pesencialidade dun alumno ou alumna, ou da totalidade do alumnado por un tempo 
limitado a unha cuarentena ou inferior, a rúbrica xeral de avaliación será a mesma que no caso de 
presencialidade, coas seguintes salvedades:
En caso de que algún alumno ou alumna, ou a súa totaliade se teña que confinar temporalmente, 
podemos contemplar varios escenarios:

1. Que a súa saúde lle permita continuar as clases desde a súa casa, e teña conectividade, seguirase a 
mesma rúbrica de avaliación presencial coas seguintes modificacións: 
a) As probas de nivel, de ser preciso, intentarase adialas ata a súa reincorporación. En caso de non 
poder adialas, farase de forma telemática, mediante a aula virtual e/ou webex.
b) Os cuestionarios e caderno avaliaranse da mesma forma que se fose presencial.
c) O deberes, a participación e o comportamento cualificarase coas actividades que fosen presenciais, 
e terase en conta as actividades telemáticas.
d) Deberá de facer na súa casa as mesmas actividades que se fan an aula, as cales se irán poñendo 
cada día na aula virtual.
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e) De ser o caso, a asistencia as videoclases será obrigatoria, e a a súa ausencia debe de ser 
xustificada documentalmente. De non ser así, as faltas de asistencia contabilizarase como un 
negativo, que será contabilizado no seu apartado correspondente.
En caso de que algún alumno ou alumna non teña conectividade, facilitaráselle as actividades 
escritas, e terá que traelas feitas á súa incorporación.

2. Que a súa saúde NON lle permita continuar as clases desde a súa casa: Adaptarase a avaliación ás 
circunstancias, podendo esta reducirse ao tempo que estivo presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación 
do seu traballo e o comportamento (50%).

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os 
contidos mínimos

A nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo o 80% da media das probas de todo o 
curso máis o 20% da produción do alumnado de todo o curso.

Avaliación Extraordinaria: 

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións

Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a 
nunha proba que se fixará nunha data nas primeiras semanas do trimestre seguinte. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 

Ás  probas  de recuperación  trimestral  poderán presentarse  alumnos  coa avaliación aprobada que 
queiran subir nota.

Antes da avaliación ordinaria final, o alumnado terá a oportunidade de recuperar aquelas probas que 
teñan suspensas. Esta nota substituirá á nota obtida nas probas correspondentes.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas: 
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o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 

compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 

chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A copia ou trampeo nun exame supoñerá a calificación cun cero no exame correspondente 
ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de 
clase

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

2 X

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema).

3 X X X

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia.

1 X X

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso de resolución de problemas.

1 X X

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

1 X X X

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

1 X

MACB1.4.1. 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.

1 X

MACB1.4.2. 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.

1 X X

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

2 X X

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 2 X

MACB1.6.2. 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.

3 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de 
clase

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 
problemas dentro do campo das matemáticas.

2 X X

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 3 X X X

MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 
e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

1 X X

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 2 X X

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada).

3 X X

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

1 X

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 2 X

MACB1.8.4. 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.

1 X

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 2 X X

MACB1.9.1. 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.

2 X

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza 
das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

2 X

MACB1.11.1. 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.

2 X X X

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X X
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Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
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Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de 
clase

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

1 X X

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas.

1 X X

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e 
elaborar conclusións.

1 X X

MACB1.12.1. 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.

1 X X

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X X

MACB1.12.3. 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.

1 X

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 1 X X

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 
distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

3 X X X

MACB2.1.2. 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.

2 X X X

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 2 X X X

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

2 X X X

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun 
número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

2 X X X
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MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo 
os erros de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado.

2 X X X

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a precisión que se requiran, de acordo coa 
natureza dos datos.

2 X X X

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións.

3 X X X

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 2 X X X

MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando os 
resultados.

2 X X X

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos 
anteriores.

2 X X X

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros 
ou fraccionarios.

1 X X X

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" 
primeiros termos e emprégaas para resolver problemas.

2 X X X

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 2 X X

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 2 X X X

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 
diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

2 X X X

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, 
identidades notables e extracción do factor común.

2 X X X
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MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

1 X X X

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para 
resolver problemas xeométricos sinxelos.

1 X X X

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 
secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos.

2 X X X

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 
revolución principais.

2 X X X

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

3 X X X

MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de proporcionalidade 
entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

1 X X X

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo 
indirecto de lonxitudes en contextos diversos.

1 X X X

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 
contextualizados.

1 X X X

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc.

2 X X X

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños 
cotiáns ou en obras de arte.

2 X X

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas 
cando sexa necesario.

2 X X

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 3 X X X
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referirse aos elementos principais. 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas 
construcións humanas.

2 X X

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 
punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude

2 X X X

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.

3 X X X

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 3 X X X

MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 3 X X X

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 2 X X X

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión 
alxébrica

2 X X

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, 
xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

2 X X X

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 2 X X X

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 2 X X X

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 
estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

1 X X X

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 3 X X X

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 2 X X

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 3 X X X X
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MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 2 X X X

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a 
distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

2 X X

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística 
para proporcionar un resumo dos datos.

2 X X X

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) 
dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade 
da media e describir os datos.

1 X X X

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

2 X X X

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 
parámetros de tendencia central e dispersión.

1 X X

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada

1 X

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 2 X X X

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 2 X X

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, 
mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias 
persoais.

2 X X X

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de 
incerteza.

2 X X

Páxina 117



Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba 
escrita

Observación 
na aula

Traballo 
individual

Traballo 
en grupo

Caderno de 
clase

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe:

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 3º ESO

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 MAPB1.1.1 MAPB1.1.1 MAPB1.11.1 MAPB1.4.2 MAPB1.6.1 MAPB1.6.1 MAPB1.8.4

2 MAPB1.2.1 MAPB1.2.1 MAPB1.12.1 MAPB1.7.1 MAPB1.7.1 MAPB1.6.2 MAPB3.4.1

3 MAPB1.5.1 MAPB1.2.2 MAPB1.12.3 MAPB1.8.4 MAPB1.8.1 MAPB1.8.1 MAPB3.4.2

4 MAPB1.12.1 MAPB1.2.3 MAPB1.12.4 MAPB1.10.1 MAPB1.8.5 MAPB1.8.5

5 MAPB1.12.2 MAPB1.3.1 MAPB1.12.3 MAPB1.12.4 MAPB1.9.1

6 MAPB5.3.1 MAPB1.3.2 MAPB1.12.4

7 MAPB1.4.1

8 MAPB1.4.2

9 MAPB1.5.1

10 MAPB1.6.1

11 MAPB1.6.3

12 MAPB1.6.4

13 MAPB1.6.5

14 MAPB1.7.1

15 MAPB1.8.2

16 MAPB1.8.3

17 MAPB1.8.4

18 MAPB1.9.1

19 MAPB1.10.1

20 MAPB1.11.1

21 MAPB1.11.2

22 MAPB1.11.3

23 MAPB1.11.4

24 MAPB1.11.5

25 MAPB2.1.1

26 MAPB2.1.2

27 MAPB2.1.3

28 MAPB2.1.4

29 MAPB2.1.5

30 MAPB2.1.6

31 MAPB2.1.7

32 MAPB2.1.8

33 MAPB2.2.1
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

34 MAPB2.2.2

35 MAPB2.2.3

36 MAPB2.3.1

37 MAPB2.3.2

38 MAPB2.4.1

39 MAPB2.4.2

40 MAPB2.4.3

41 MAPB3.1.1

42 MAPB3.1.2

43 MAPB3.1.3

44 MAPB3.1.4

45 MAPB3.1.5

46 MAPB3.2.1

47 MAPB3.2.2

48 MAPB3.3.1

49 MAPB3.4.1

50 MAPB3.4.2

51 MAPB3.5.1

52 MAPB4.1.1

53 MAPB4.1.2

54 MAPB4.1.3

55 MAPB4.1.4

56 MAPB4.2.1

57 MAPB4.2.2

58 MAPB4.3.1

59 MAPB4.3.2

60 MAPB5.1.1

61 MAPB5.1.2

62 MAPB5.1.3

63 MAPB5.1.4

64 MAPB5.1.5

65 MAPB5.1.6

66 MAPB5.2.1

65 MAPB5.2.2

68 MAPB5.3.1

69 MAPB5.3.2

70 MAPB5.3.3
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Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Números naturais, enteiros e decimais 1

2 Fraccións 1

3 Potencias e raíces 1

4 Proporcionalidade e porcentaxes 1

5 Secuencias numéricas 1

6 A linguaxe alxébrica 2

7 Ecuacións de primeiro e segundo grao 2

8 Sistemas de ecuacións 2

9 Funcións e gráficas 2

10 Funcións lineais e cuadráticas 2

11 Elementos de xeometría plana 3

12 Figuras no espacio 3

13 Movementos no plano. Frisos e mosaicos 3

14 Táboas e gráficos estatísticos 3

15 Parámetros estatísticos 3
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

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

B1.1. Expresar verbalmente e de xeito razoado o 
proceso seguido na resolución dun 
problema.

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

CCL

CMCCT

Todas

f

h

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.

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

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do 
problema).

CCL

CMCCT

Todas

MAPB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número 
de solucións do problema.

CMCCT Todas

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia.

CMCCT Todas

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas.

CMCCT

CAA

Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

b

e

f

g

h

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.

B1.4. 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.

B1.3. 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.

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e 
leis matemáticas en situacións de 
cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos.

CMCCT Todas

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
atopadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e 
a súa idoneidade.

CMCCT Todas

b

e

f

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

MAPB1.4.1. 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 Todas

MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a 
partir de un resolto, variando os 
datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas 

CMCCT

CAA

Todas
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións 
entre o problema e a realidade.

f

h

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

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso 
seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-
probabilística.

CCL

CMCCT

Todas

a

b

c

d

e

f

g

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

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.

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter 
problemas de interese.

CMCCT

CSC

Todas

MAPB1.6.2. 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

Todas

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan 
a resolución dun problema ou duns 
problemas dentro do campo das 
matemáticas.

CMCCT Todas
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MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática 
do problema no contexto da 
realidade.

CMCCT Todas

MAPB1.6.5. 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 Todas

e

f

g

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

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.

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén 
conclusións sobre el e os seus 
resultados, valorando outras 
opinións.

CMCCT

CAA

CSC

Todas

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

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

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

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade 
e aceptación da crítica razoada).

CMCCT

CSIEE

CSC

Todas

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e 
interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da 
situación.

CMCCT Todas

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso.

CMCCT Todas
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ñ

o

MAPB1.8.4. 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

Todas

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

CSIEE

CSC

Todas

b

g

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

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

MAPB1.9.1. 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

Todas

b

g

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

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

MAPB1.10.1. 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

Todas

b

e

f

g

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

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas 
para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade 

CMCCT

CD

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

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

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

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

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

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.

destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente.

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT 9, 10

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

CMCCT 11,12,13

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 
o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

CMCCT 14, 15

a

b

e

f

g

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

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

o Elaboración e creación de 

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 

MAPB1.12.1. 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 

CCL

CD

Todas
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representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos.

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

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

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

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

exposicións e argumentacións destes e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción.

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

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula.

CCL Todas

MAPB1.12.3. 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

Todas

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Todas

Bloque 2. Números e álxebra

e

f

g

B2.1. Potencias de números naturais con 
expoñente enteiro. Significado e uso. 
Potencias de base 10. Aplicación para 
a expresión de números moi 
pequenos. Operacións con números 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números 
racionais e decimais para operar con eles, 
utilizando a forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver problemas, e 
presentando os resultados coa precisión 

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das 
potencias para simplificar fraccións 
cuxos numeradores e 
denominadores son produtos de 
potencias.

CMCCT 3
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expresados en notación científica. 
Aplicación a problemas extraídos do 
ámbito social e físico.

B2.2. Xerarquía de operacións.

B2.3. Números decimais e racionais. 
Transformación de fraccións en 
decimais e viceversa. Números 
decimais exactos e periódicos.

B2.4. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo aproximado e redondeo. Erro 
cometido.

B2.5. Elaboración e utilización de 
estratexias para o cálculo mental, 
para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos.

requirida. MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre 
decimais finitos e decimais infinitos 
periódicos, e indica, nese caso, o 
grupo de decimais que se repiten 
ou forman período.

CMCCT 2

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi 
grandes e moi pequenos en 
notación científica, opera con eles, 
con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados.

CMCCT 3

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximacións por defecto e por 
exceso dun número en problemas 
contextualizados, e xustifica os seus 
procedementos.

CMCCT Todas

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de 
truncamento e redondeo en 
problemas contextualizados, 
recoñecendo os erros de 
aproximación en cada caso para 
determinar o procedemento máis 
axeitado.

CMCCT Todas
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MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, 
utilizando a unidade de medida 
adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou 
precisión requiridas, de acordo coa 
natureza dos datos.

CMCCT Todas

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións 
numéricas de números enteiros, 
decimais e fraccionarios mediante 
as operacións elementais e as 
potencias de números naturais e 
expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das 
operacións.

CMCCT 1,2,3,4

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e 
decimais para resolver problemas 
da vida cotiá, e analiza a coherencia 
da solución.

CMCCT 1,2,3,4

b

f

B2.6. Investigación de regularidades, 
relacións e propiedades que 
aparecen en conxuntos de números. 
Expresión usando linguaxe alxébrica. 

B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións 
recorrentes. Progresións aritméticas 
e xeométricas.

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas 
que describan sucesións numéricas, 
observando regularidades en casos sinxelos 
que inclúan patróns recursivos.

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 
numérica recorrente usando a lei de 
formación a partir de termos 
anteriores.

CMCCT 5

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 
fórmula para o termo xeral dunha 
sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios.

CMCCT 5
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MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza 
recorrente das sucesións na 
natureza e resolve problemas 
asociados a estas.

CMCCT 5

b

f

B2.8. Transformación de expresión 
alxébricas cunha indeterminada. 
Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios.

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar 
unha propiedade ou relación dada mediante 
un enunciado, extraendo a información 
relevante e transformándoa.

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica 
polinomios, expresa o resultado en 
forma de polinomio ordenado e 
aplícao a exemplos da vida cotiá.

CMCCT 6

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao 
cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplícaas nun 
contexto adecuado.

CMCCT 6

f

g

h

B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos 
métodos.

B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións 
con dúas incógnitas. Resolución.

B2.11. Resolución de problemas mediante 
a utilización de ecuacións e sistemas.

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que 
se precise a formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar 
os resultados obtidos.

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo 
grao completas e incompletas 
mediante procedementos alxébricos 
e gráficos. 

CMCCT 7

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas 
incógnitas mediante 
procedementos alxébricos ou 
gráficos.

CMCCT 8
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MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha 
situación da vida cotiá mediante 
ecuacións de primeiro e segundo 
grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta criticamente 
o resultado obtido.

CMCCT 7,8

Bloque 3. Xeometría

e

f

l

n

B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun 
segmento e bisectriz dun ángulo; 
ángulos e as súas relacións; 
perímetros e áreas de polígonos; 
lonxitude e área de figuras circulares. 
Propiedades.

B3.2. Xeometría do espazo: áreas e 
volumes.

B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 
propiedades características das figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais e 
as súas configuracións xeométricas.

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos 
da mediatriz dun segmento e da 
bisectriz dun ángulo.

CMCCT 10

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz 
e a bisectriz para resolver 
problemas xeométricos sinxelos.

CMCCT 10

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan 
ou por paralelas cortadas por unha 
secante, e resolve problemas 
xeométricos sinxelos nos que 
interveñen ángulos.

CMCCT 10

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, 
a lonxitude de circunferencias e a 
área de polígonos e de figuras 
circulares en problemas 
contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas.

CMCCT 10
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MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de 
poliedros regulares e corpos de 
revolución en problemas 
contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas.

CMCCT 11

f

l

n

B3.3. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.

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

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros dados e 
establece relacións de 
proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous 
polígonos semellantes.

CMCCT 11

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes 
e, en situacións de semellanza, 
utiliza o teorema de Tales para o 
cálculo indirecto de lonxitudes.

CMCCT 11

f

l

B3.3. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 
dimensións reais de figuras dadas en mapas 
ou planos, coñecendo a escala.

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitudes en situacións 
de semellanza (planos, mapas, fotos 
aéreas, etc.).

CMCCT 11

e

f

g

l

n

B3.4. Translacións, xiros e simetrías no 
plano.

B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan 
dunha figura a outra mediante movemento 
no plano, aplicar os referidos movementos e 
analizar deseños cotiáns, obras de arte e 
configuracións presentes na natureza.

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos no 
plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou obras de arte.

CMCCT

CCEC

13

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos, 
empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario.

CMCCT

CCEC

13
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f

l

B3.6. O globo terráqueo. Coordenadas 
xeográficas. Latitude e lonxitude dun 
punto.

B3.5. Interpretar o sentido das coordenadas 
xeográficas e a súa aplicación na localización 
de puntos.

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 
Ecuador, os polos, os meridianos e 
os paralelos, e é capaz de situar un 
punto sobre o globo terráqueo 
coñecendo a súa latitude e a súa 
lonxitude.

CMCCT 12

Bloque 4. Funcións

e

f

g

h

B4.1. Análise e descrición cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos 
do ámbito cotián e doutras materias. 

B4.2. Análise dunha situación a partir do 
estudo das características locais e 
globais da gráfica correspondente.

B4.3. Análise e comparación de situacións 
de dependencia funcional dadas 
mediante táboas e enunciados.

B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e 
software específico para a 
construción e interpretación de 
gráficas.

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 
estudo das funcións e a súa representación 
gráfica.

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento 
dunha función dada graficamente, e 
asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.

CMCCT

MAPB4.1.2. Identifica as características máis 
salientables dunha gráfica, e 
interprétaos dentro do seu 
contexto.

CMCCT 9

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado, e 
describe o fenómeno exposto.

CMCCT 9

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 
analíticas sinxelas a funcións dadas 
graficamente.

CMCCT 9

b

f

h

B4.4. Utilización de modelos lineais para 
estudar situacións provenientes de 
diferentes ámbitos de coñecemento e 
da vida cotiá, mediante a confección 
da táboa, a representación gráfica e a 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras 
materias que poden modelizarse mediante 
unha función lineal, valorando a utilidade da 
descrición deste modelo e dos seus 
parámetros, para describir o fenómeno 

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión 
da ecuación da recta a partir dunha 
dada (ecuación punto-pendente, 
xeral, explícita e por dous puntos), 
identifica puntos de corte e 

CMCCT 10
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obtención da expresión alxébrica. 

B4.5. Expresións da ecuación da recta.

analizado. pendente, e represéntaas 
graficamente.

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa.

CMCCT 10

e

f

g

h

B4.6. Funcións cuadráticas. 
Representación gráfica. Utilización 
para representar situacións da vida 
cotiá.

B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e 
software específico para a 
construción e a interpretación de 
gráficas.

B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional 
que necesitan ser descritas mediante 
funcións cuadráticas, calculando os seus 
parámetros e as súas características.

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha 
función polinómica de grao 2 e 
describe as súas características.

CMCCT 10

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da 
vida cotiá que poidan ser 
modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e 
represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario.

CMCCT 10

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a

b

c

e

f

g

h

B5.1. Fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Poboación e mostra. 
Variables estatísticas: cualitativas, 
discretas e continuas.

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 
estatística. Representatividade dunha 
mostra.

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 

B5.1. Elaborar informacións estatísticas para 
describir un conxunto de datos mediante 
táboas e gráficas adecuadas á situación 
analizada, e xustificar se as conclusións son 
representativas para a poboación estudada.

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e 
xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

CMCCT 14

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha 
mostra a través do procedemento 
de selección, en casos sinxelos.

CMCCT 14

MAPB5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e 

CMCCT 14
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

m acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos.

B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 
interpretación.

cuantitativa continua, e pon 
exemplos.

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, 
relaciona os tipos de frecuencias e 
obtén información da táboa 
elaborada.

CMCCT 14

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de 
ferramentas tecnolóxicas, de ser 
necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, 
económicos e da vida cotiá.

CMCCT 14

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a 
elaboración dun estudo estatístico, 
de xeito individual ou en grupo.

CMCCT 14

e

f

B5.5. Parámetros de posición: media, 
moda, mediana e cuartís. Cálculo, 
interpretación e propiedades.

B5.6. Parámetros de dispersión: rango, 
percorrido intercuartílico e desviación 
típica. Cálculo e interpretación.

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

B5.8. Interpretación conxunta da media e 
a desviación típica.

B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten 
o tratamento de datos estatísticos.

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de 
posición e de dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e comparar 
distribucións estatísticas.

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 
posición dunha variable estatística 
para proporcionar un resumo dos 
datos. 

CMCCT 15

MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de 
dispersión dunha variable estatística 
(con calculadora e con folla de 
cálculo) para comparar a 

CMCCT 15

Páxina 136



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

representatividade da media e 
describir os datos.

a

b

c

d

e

f

g

h

m

B5.1. Fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Poboación e mostra. 
Variables estatísticas: cualitativas, 
discretas e continuas.

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 
estatística. Representatividade dunha 
mostra.

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos.

B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 
interpretación.

B5.5. Parámetros de posición: media, 
moda, mediana e cuartís. Cálculo, 
interpretación e propiedades.

B5.6. Parámetros de dispersión: rango, 
percorrido intercuartílico e desviación 
típica. Cálculo e interpretación.

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

B5.8. Interpretación conxunta da media e 
a desviación típica.

B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten 
o tratamento de datos estatísticos.

B5.3. Analizar e interpretar a información 
estatística que aparece nos medios de 
comunicación, e valorar a súa 
representatividade e fiabilidade.

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado 
para describir, analizar e interpretar 
información estatística nos medios 
de comunicación e noutros ámbitos 
da vida cotiá.

CCL

CMCCT

15

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para organizar os 
datos, xerar gráficos estatísticos e 
calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión.

CMCCT 15

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para 
comunicar información resumida e 
relevante sobre unha variable 
estatística que analizase.

CMCCT 15
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Concrecións metodolóxicas

Partindo dunha diagnose inicial,  propúgnase unha aprendizaxe construtivista e significativa:  quen 
aprende faino construíndo sobre o que xa domina. Para iso, os novos contidos que se introduzan 
estarán suficientemente próximos aos seus coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades, 
e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados progresivamente; é dicir, débense xuntar 
niveis de partida sinxelos, moi alcanzables para a práctica totalidade do alumnado, e a adquisición 
dos conceptos farase de forma intuitiva.

Fomentarase a participación de todo o alumnado nas actividades propostas, a reflexión en grupo e a 
exposición de distintos puntos de vista. 

Prestarase especial  coidado no tecido de interrelacións temáticas tanto explicitándoo a posteriori  
como dándolle ós alumnos oportunidade de descubrilo por si mesmos con situacións concretas.

As esixencias de memorización serán mínimas. O repaso dos coñecementos máis elementais farase 
de forma que os alumnos teñan ocasión de percibir e expresar as relacións e propiedades que ata  
agora quizais simplemente manexaban.

A resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual integrada no día a día. 
Prevalecerá o enfoque comprensivo sobre os demais e este enfoque condicionará os contidos e as 
actividades  de  ensino-aprendizaxe,  que  deberán  recoller  un  abano  de  situacións  en  diferentes 
contextos da vida cotiá.

En  caso  de  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  as  clases  levarnse  a  cabo  mediante 
videoconferencias  no horario establecido para as clases presenciais.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:

Libro de texto: Editorial Anaya.

o Aula Virtual
o Caderno de clase.
o Fontes documentais: prensa, textos...
o Calculadora.
o Instrumentos de debuxo.
o Transportador de ángulos
o Mapas,planos.
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Medidas de atención á diversidade.

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo,  é  esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral  
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se  lle  dan  numerosas  oportunidades  de  asimilar  os  conceptos  e  procedementos  básicos 
correspondentes a este curso, inda que a súa explicación inicial quede meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un 
mesmo contido de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grado de dificultade.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria

Estándares de aprendizaxe C EOE C TI EM EC PV E

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

X

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema).

X

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema.

X

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

X

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

X

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en X
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Estándares de aprendizaxe C EOE C TI EM EC PV E

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre 
os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

X

MAPB1.4.1. 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.

X

MAPB1.4.2. 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.

X

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística.

X

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter 
problemas de interese.

X

MAPB1.6.2. 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.

X

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

X

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

X

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións.

X

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

X

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

X

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso.

X

MAPB1.8.4. 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.

X

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X X

MAPB1.9.1. 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.

X
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MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando 
a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras 
similares.

X

MAPB1.11.1. 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.

X

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas.

X

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

X

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

X

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións.

X

MAPB1.12.1. 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.

X

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula.

X

MAPB1.12.3. 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.

X

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X X

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos 
numeradores e denominadores son produtos de potencias.

X

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos 
e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se 
repiten ou forman período.

X

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, 
opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

X

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto 
e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus 
procedementos.

X

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para 
determinar o procedemento máis axeitado.

X
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MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou 
precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.

X

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números 
naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións.

X

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e 
analiza a coherencia da solución.

X

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a 
partir de termos anteriores.

X

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

X

MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas.

X

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio 
ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.

X

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

X

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 
procedementos alxébricos e gráficos. 

X

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante 
procedementos alxébricos ou gráficos.

X

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

X

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 
ángulo.

X

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas 
xeométricos sinxelos.

X

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos 
nos que interveñen ángulos.

X

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas.

X

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en 
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

X
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MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións 
de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes.

X

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o 
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.

X

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza 
(planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

X

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes 
na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

X

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

X

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, 
e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e 
a súa lonxitude.

X

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia 
enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

X

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos 
dentro do seu contexto.

X

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o 
fenómeno exposto.

X

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas 
graficamente.

X

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada 
(ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos 
de corte e pendente, e represéntaas graficamente.

X

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa.

X

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas 
características.

X

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas 
mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario.

X

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

X

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos.

X

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, 
e pon exemplos.

X
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MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén 
información da táboa elaborada.

X

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos 
estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas 
a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

X

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual 
ou en grupo.

X X

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para 
proporcionar un resumo dos datos. 

X

MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e 
con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os 
datos.

X

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información 
estatística nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

X

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión.

X

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística que analizase.

X

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación constitúe unha parte fundamental do proceso de instrución e formación do alumnado 
permitindo regular de forma permanente o proceso de ensinanza-aprendizaxe e contribuíndo dese 
xeito á mellora do rendemento. Para acadar este obxectivo, a avaliación será continua e prestará 
atención á evolución do proceso global do desenvolvemento e aprendizaxe do/a alumno/a. 

A avaliación constatará o grao en que cada un dos/as alumnos/as acadou as aprendizaxes previstas 
nesta programación, tomando como referencia os criterios e estándares de avaliación establecidos. 

A avaliación proporcionará información sobre as causas e as razóns da evolución na aprendizaxe de 
cada un dos/as alumnos/as e permitirá establecer as axudas máis adecuadas para asegurar o seu 
progreso.

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) 

Farase, cando menos, dúas probas por trimestre (que pesarán un 50% na cualificación dese trimestre) 
e teranse en conta a realización dos distintos tipos de tarefas (boletíns de exercicios, cuestionarios, 
proxectos de investigación, etc.) propostos.
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INSTRUMENTO DE 
AVALIACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

MÉTODO DE CÁLCULO

Probas escritas
(50% da nota)

5 puntos 50% da nota media de tódalas probas escritas.

Produción do 
alumnado

 (50% da nota)
5 puntos

50% da nota media ponderada de tódalas tarefas (boletíns de exercicios, cuestionarios, 
problemas, traballos de investigación, etc.) realizados polo alumnado e entregados en soporte 

físico ou dixital.

TOTAL 10 puntos

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación 
do seu traballo e  actitude virtual (50%)

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os 
contidos mínimos

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións

Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a 
nunha proba que se fixará nunha data nas primeiras semanas do trimestre seguinte. 

En xuño haberá novamente unha recuperación das avaliacións suspensas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 
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Ás probas de recuperación trimestrais poderán presentarse alumnos coa avaliación aprobada que 
queiran subir nota.

En Xuño, coincidindo coas recuperacións, haberá un exame final na que entrará toda a materia. A 
nota deste exame, substituirá á nota obtida nas probas de todo o curso.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas: 

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 

compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 

chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A  copia  ou  trampeo  en  exames  supoñerá  o  suspenso  no  exame  correspondente  cunha 
cualificación de cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

2 X

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema).

2 X

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

1 X

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso de resolución de problemas.

1 X

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

1 X X

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

1 X

MAPB1.4.1. 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.

1 X

MAPB1.4.2. 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.

1 X

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: 
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 2 X

MAPB1.6.2. 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.

2 X

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 
problemas dentro do campo das matemáticas.

2 X

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X X

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 
e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

1 X

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 1 X

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada).

3 X

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

2 X

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 2 X

MAPB1.8.4. 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.

2 X

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 3 X X

MAPB1.9.1. 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.

2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza 
das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

2 X

MAPB1.11.1. 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.

1 X

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

1 X

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas.

1 X

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

1 X

MAPB1.12.1. 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.

1 X

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X

MAPB1.12.3. 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.

1 X

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son 
produtos de potencias.

2 X

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 
periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.

2 X

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

2 X X

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun 
número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

2 X

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo 
os erros de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.

2 X X

MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza 
dos datos.

2 X

 MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.

2 X X

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da 
solución.

2 X X

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos 
anteriores.

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros 
ou fraccionarios.

1 X X

MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 2 X X

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a 
exemplos da vida cotiá.

2 X X

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 
diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

2 X X

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e 
gráficos. 

2 X X

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou 
gráficos.

2 X X

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado 
obtido.

1 X X

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 1 X X

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 
diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

2 X X

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 
secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos.

1 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras 
circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

2 X X

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

2 X X

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade 
entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes.

1 X X

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo 
indirecto de lonxitudes.

1 X X

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos 
aéreas, etc.).

2 X X

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños 
cotiáns ou obras de arte.

1 X X

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas 
cando sexa necesario.

1 X X

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 
punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude.

1 X X

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas.

2 X X

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto. 2 X X

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto. 2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 2 X X

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, 
xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente.

2 X X

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 2 X X

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas características. 2 X X

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 
estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

1 X X

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 2 X X

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 1 X

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 2 X X

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 2 X X

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos estatísticos adecuados a 
distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

1 X

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo. 1 X

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos 
datos. 

2 X X

MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) para 
comparar a representatividade da media e describir os datos.

1 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo 
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba escrita Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

2 X X

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 
parámetros de tendencia central e dispersión.

1 X X

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística que analizase.

1 X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto.
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º 
ESO

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
1 MACB1.1.1 MACB1.1.1 MACB1.11.1 MACB1.2.4 MACB1.6.1 MACB1.6.2 MACB1.8.4

2 MACB1.5.1 MACB1.2.1 MACB1.12.1 MACB1.4.2 MACB1.7.1 MACB1.8.1

3 MACB1.12.1 MACB1.2.2 MACB1.12.3 MACB1.7.1 MACB1.8.1 MACB1.8.5

4 MACB1.12.2 MACB1.2.3 MACB3.2.1 MACB1.8.4 MACB1.8.5 MACB1.9.1

5 MACB5.3.1 MACB1.2.4 MACB3.3.6 MACB1.10.1 MACB5.4.1

6 MACB1.3.1 MACB1.12.3

7 MACB1.3.2

8 MACB1.4.1

9 MACB1.4.2

10 MACB1.5.1

11 MACB1.6.1

12 MACB1.6.2

13 MACB1.6.3

14 MACB1.6.4

15 MACB1.6.5

16 MACB1.7.1

17 MACB1.8.1

18 MACB1.8.2

19 MACB1.8.3

20 MACB1.8.4

21 MACB1.9.1

22 MACB1.10.1

23 MACB1.11.1

24 MACB1.11.2

25 MACB1.11.3

26 MACB1.11.4

27 MACB1.11.5

28 MACB2.1.1

29 MACB2.1.2

30 MACB2.2.1

31 MACB2.2.2

32 MACB2.2.3

33 MACB2.2.4

34 MACB2.2.5

35 MACB2.2.6

36 MACB2.2.7

37 MACB2.3.1

38 MACB2.3.2

39 MACB2.3.3
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
40 MACB2.3.4

41 MACB2.4.1

42 MACB3.1.1

43 MACB3.2.1

44 MACB3.2.2

45 MACB3.2.3

46 MACB3.3.1

47 MACB3.3.2

48 MACB3.3.3

49 MACB3.3.4

50 MACB3.3.5

51 MACB3.3.6

52 MACB4.1.1

53 MACB4.1.2

54 MACB4.1.3

55 MACB4.1.4

56 MACB4.1.5

57 MACB4.1.6

58 MACB5.1.1

59 MACB5.1.2

60 MACB5.1.3

61 MACB5.1.4

62 MACB5.1.6

63 MACB5.2.1

64 MACB5.2.2

65 MACB5.2.3

66 MACB5.2.4

65 MACB5.4.2

68 MACB5.4.3

69 MACB5.4.4

70 MACB5.4.5

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Números reais 1

2 Polinomios e fraccións alxébricas 1

3 Ecuacións, inecuacións e sistemas 1

4 Funcións. Características 1

5 Funcións elementais 2

6 Trigonometría 2

7 Áreas e Volumes 2
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Nº Título da UD Descrición Trimestre

8 Xeometría analítica 3

9 Estatística 3

10 Combinatoria e Cálculo de probabilidades 3
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

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

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

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

CCL

CMCCT

Todas

e

f

h

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.

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 
(datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema).

CMCCT Todas

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema.

CMCCT Todas

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

CMCCT Todas

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

CMCCT

CAA

Todas

b

e

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da 

B1.3. Describir e analizar situacións de 
cambio, para atopar patróns, 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 
en situacións de cambio, en contextos numéricos, 

CMCCT Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

f

g

h

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.

B1.4. 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.

regularidades e leis 
matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións.

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

CMCCT Todas

b

e

f

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

MACB1.4.1. 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 Todas

MACB1.4.2. 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

Todas

f B1.4. Formulación de proxectos e B1.5. Elaborar e presentar informes MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das CCL Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

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

sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos 
procesos de investigación.

conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

CMCCT

a

b

c

d

e

f

g

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

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.

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

Todas

MACB1.6.2. 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

Todas

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 
duns problemas dentro do campo das matemáticas.

CMCCT Todas

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT Todas

MACB1.6.5. 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 Todas

e

f

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade e 

B1.7. Valorar a modelización 
matemática como un recurso 
para resolver problemas da 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre 
el e os seus resultados, valorando outras opinións.

CMCCT

CAA

Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

g matemáticos, de xeito individual 
e en equipo.

realidade cotiá, avaliando a 
eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos.

CSC

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

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

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

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada).

CMCCT

CSC

CSIEE

Todas

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

CMCCT Todas

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada caso.

CMCCT Todas

MACB1.8.4. 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

Todas

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.

CSC

CSIEE

Todas

b

g

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

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

MACB1.9.1. 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

Todas

b

g

B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 

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

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das 

CMCCT

CAA

Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

actitudes adecuadas e afrontar 
as dificultades propias do 
traballo científico. 

situacións similares futuras. ideas clave, e aprende para situacións futuras 
similares.

b

e

f

g

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

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

o Consulta, comunicación e 

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.

MACB1.11.1. 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

Todas

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa 
e cuantitativa sobre elas.

CMCCT Todas

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.

CMCCT Todas

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e 
elaborar conclusións.

CMCCT Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

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

a

b

f

g

e

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

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

o Consulta, comunicación e 

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.

MACB1.12.1. 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

Todas

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL Todas

MACB1.12.3. 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

Todas

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ficheiros e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Todas
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

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

Bloque 2. Números e álxebra

f

l

B2.1. Recoñecemento de números que 
non poden expresarse en forma 
de fracción. Números irracionais.

B2.2. Representación de números na 
recta real. Intervalos.

B2.1. Coñecer os tipos de números e 
interpretar o significado 
dalgunhas das súas propiedades 
máis características 
(divisibilidade, paridade, 
infinitude, proximidade, etc.).

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, 
enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio 
seguido, e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa.

CMCCT 1,5

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao 
utilizalos en contextos de resolución de problemas.

CMCCT 1,3,7

b

f

B2.2. Representación de números na 
recta real. Intervalos.

B2.3. Interpretación e utilización dos 
números reais, as operacións e 
as propiedades características 
en diferentes contextos, elixindo 
a notación e a precisión máis 
axeitadas en cada caso.

B2.4. Potencias de expoñente enteiro 
ou fraccionario e radicais 
sinxelos. Relación entre 
potencias e radicais.

B2.5. Operacións e propiedades das 
potencias e dos radicais.

B2.6. Xerarquía de operacións.

B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro 

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.

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

CMCCT 1

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 
resultados obtidos son razoables.

CMCCT 1, 3

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, 
opera aplicando as propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados.

CMCCT 1

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns 
e financeiros, e valora o emprego de medios 
tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o 
requira.

CMCCT 7

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición 
ou mediante a aplicación das súas propiedades, e 
resolve problemas sinxelos.

CMCCT 5
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

simple e composto.

B2.8. Logaritmos: definición e 
propiedades. 

B2.9. Manipulación de expresións 
alxébricas. Utilización de 
igualdades notables.

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos 
de números sobre a recta numérica utilizando diversas 
escalas.

CMCCT 1

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e 
conceptos específicos dos números.

CMCCT 1,7

b

f

B2.10. Polinomios. Raíces e 
factorización.

B2.11. Ecuacións de grao superior a 
dous.

B2.12. Fraccións alxébricas. 
Simplificación e operacións.

B2.3. Construír e interpretar 
expresións alxébricas, utilizando 
con destreza a linguaxe 
alxébrica, as súas operacións e 
as súas propiedades.

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe 
alxébrica. 

CMCCT 2,3

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando 
a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado.

CMCCT 2

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades 
notables e fraccións alxébricas sinxelas.

CMCCT 2

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución 
de ecuacións de grao superior a dous.

CMCCT 2

f

g

B2.13. Resolución de problemas 
cotiáns e doutras áreas de 
coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas.

B2.14. Inecuacións de primeiro e 
segundo grao. Interpretación 
gráfica. Resolución de 
problemas.

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

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real, estúdao e resolve, 
mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e 
interpreta os resultados obtidos.

CMCCT 3

Bloque 3. Xeometría

f

l

B3.1. Medidas de ángulos no sistema 
sesaxesimal e en radiáns.

B3.1. Utilizar as unidades angulares 
dos sistemas métrico 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica 
para resolver problemas empregando medios 

CMCCT 6
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos.

sesaxesimal e internacional, así 
como as relacións e as razóns da 
trigonometría elemental, para 
resolver problemas 
trigonométricos en contextos 
reais.

tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

b

e

f

B3.3. Aplicación dos coñecementos 
xeométricos á resolución de 
problemas métricos no mundo 
físico: medida de lonxitudes, 
áreas e volumes. 

B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos.

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.

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as 
fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, 
áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

CMCCT

CD

6

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns 
trigonométricas e as súas relacións.

CMCCT 6

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de 
triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para 
resolver problemas xeométricos, asignando as 
unidades apropiadas.

CMCCT 7

e

f

B3.4. Iniciación á xeometría analítica 
no plano: coordenadas. 
Vectores. Ecuacións da recta. 
Paralelismo; 
perpendicularidade.

B3.5. Semellanza. Figuras semellantes. 
Razón entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes.

B3.6. Aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite 
a comprensión de conceptos e 

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.

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as 
coordenadas de puntos e vectores.

CMCCT 8

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun 
vector.

CMCCT 8

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e 
diferentes formas de calculala.

CMCCT 8

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en 
función dos datos coñecidos

CMCCT 8

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha CMCCT 8
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

propiedades xeométricas. recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear 
figuras xeométricas e observar as súas propiedades e 
as súas características.

CMCCT

CD

6

Bloque 4. Funcións

a

f

g

B4.1. Interpretación dun fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
unha táboa, unha gráfica ou 
unha expresión analítica. Análise 
de resultados.

B4.2. Funcións elementais (lineal, 
cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial e 
logarítmica, e definidas en 
anacos): características e 
parámetros.

B4.3. Taxa de variación media como 
medida da variación dunha 
función nun intervalo. 

B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico 
para a construción e a 
interpretación de gráficas.

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.

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que 
poden ser descritas mediante unha relación funcional, 
e asocia as gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas.

CMCCT 4

MACB4.1.2. 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.

CMCCT 5

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais.

CMCCT 5

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un 
fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica 
ou dos valores dunha táboa.

CMCCT 4,5

MACB4.1.5. 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.

CMCCT 4,5

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións CMCCT 4,5
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, definidas a anacos e exponenciais e 
logarítmicas.

a

f

g

B4.3. Recoñecemento doutros 
modelos funcionais: aplicacións 
a contextos e situacións reais. 

B4.4. Utilización de calculadoras 
gráficas e software específico 
para a construción e 
interpretación de gráficas.

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.

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais.

CMCCT 4

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos 
utilizando eixes e unidades axeitadas.

CMCCT 4

MACB4.2.3. 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.

CMCCT 4,5

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas 
gráficas correspondentes.

CMCCT 4,5

Bloque 5. Estatística e probabilidade

b

f

g

B5.1. Introdución á combinatoria: 
combinacións, variacións e 
permutacións.

B5.2. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace e 
outras técnicas de reconto.

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

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de 
variación, permutación e combinación.

CMCCT 10

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de 
carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada 
para describir sucesos.

CMCCT 10

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na 
resolución de situacións e problemas da vida cotiá.

CMCCT 10

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados 
de experimentos aleatorios e simulacións.

CMCCT 10
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións 
concretas próximas.

CCEC 9

b

e

f

B5.2. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace e 
outras técnicas de reconto.

B5.3. Probabilidade simple e 
composta. Sucesos dependentes 
e independentes.

B5.4. Experiencias aleatorias 
compostas. Utilización de táboas 
de continxencia e diagramas de 
árbore para a asignación de 
probabilidades.

B5.5. Probabilidade condicionada.

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

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de 
reconto sinxelas e técnicas combinatorias.

CMCCT 10

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos 
sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de 
árbore ou as táboas de continxencia.

CMCCT 10

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade 
condicionada. 

CMCCT 10

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, 
comprendendo as súas regras e calculando as 
probabilidades adecuadas.

CMCCT 10

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar.

CCL 10

e

f

g

h

B5.6. Utilización do vocabulario 
adecuado para describir e 
cuantificar situacións 
relacionadas co azar e a 
estatística.

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.).

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
estatísticos.

CSIEE 9
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

b

e

f

B5.7. Identificación das fases e as 
tarefas dun estudo estatístico.

B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de 
gráficas. Análise crítica de 
táboas e gráficas estatísticas nos 
medios de comunicación e en 
fontes públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.). Detección de falacias.

B5.9. Medidas de centralización e 
dispersión: interpretación, 
análise e utilización.

B5.10. Comparación de distribucións 
mediante o uso conxunto de 
medidas de posición e 
dispersión.

B5.11. Construción e interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introdución á correlación.

B5.12. Aplicacións informáticas que 
faciliten o tratamento de datos 
estatísticos.

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e 
gráficos estatísticos, así como os 
parámetros estatísticos máis 
usuais, en distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou 
computador), e valorando 
cualitativamente a 
representatividade das mostras 
utilizadas.

MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións 
e elaborar conclusións.

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha 
distribución de datos utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

CMCCT 9

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras pequenas.

CMCCT 9

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a 
relación entre as variables. 

CMCCT
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Concrecións metodolóxicas

As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe na 
que os alumnos e alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos 
contidos curriculares.

o Buscaremos unha  aprendizaxe significativa que implicará  que o alumnado atope relacións 
entre  as  aprendizaxes  anteriores  e  os  contidos  que  está  a  aprender  e  faga  uso  desa 
aprendizaxe en diferentes situacións, tanto da vida cotiá como doutros ámbitos ou mesmo nas 
outras materias do curso ou en posteriores aprendizaxes.

o A  aprendizaxe  será  interactiva,  fomentarase  a  participación  de  todo  o  alumnado  nas 
actividades propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das 
dúbidas que xurdan, a discusión de distintos procedementos válidos, etc., pois iso fará que os 
alumnos  e  alumnas,  baixo  a  supervisión  do  profesor  ou  profesora,  vaian  construíndo  e 
descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo consecuencias e establecendo novas relacións. 
No caso de non presencialidade, isto fomentarase nas vídeoclases.

o Para favorecer a comprensión das  Matemáticas debemos evitar  unha excesiva abstracción 
(coidarase  e  cultivarase  a  intuición  en  xeral  e  terase  en  conta  que  a  experiencia  e  a 
manipulación de obxectos son necesarias para chegar a unha abstracción posterior),  unha 
simple transmisión de contidos  do profesor ou profesora ao alumnado e  a  realización de 
exercicios  que  supoñan  soamente  unha  repetición  de  procesos  ou  que  presenten  metas 
inalcanzables para os alumnos e alumnas.

o Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a 
situación problemática, buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro 
sistemático,  aplicaranse  procedementos  algorítmicos  a  man  e  con  calculadora,  faranse 
simulacións  co  ordenador,  contrastaranse  as  solucións,  empregaranse  as  linguaxes 
matemáticas con rigor e precisión...

En  caso  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  das  catro  sesións  semanais,  tres  serían 
telemáticas, conservando o mesmo horario que nas presenciais, e a outra sesión sería para que o 
alumnado faga tarefas individualmente. Nas clases telemáticas explicaríanse os conceptos novos e se 
resolverían as dúbidas das tarefas.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:
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o Libro de texto: Editorial Anaya.

o Aula Virtual

o TIC

o Caderno de clase.

o Fontes documentais: prensa, textos...

o Calculadora.

o Instrumentos de debuxo.

o Transportador de ángulos

Medidas de atención á diversidade.

O enfoque didáctico, do cal forma parte a avaliación en canto se fan moitas probas como forma de 
estímulo,  é  esencialmente  acumulativo-reiterativo:  Tanto  nas  explicacións  como  sobre  todo  nos 
exercicios repasase continuamente a materia xa vista. En consecuencia, isto é xa un mecanismo xeral  
de reforzo educativo para os alumnos que fagan un mínimo esforzo de seguimento da clase, dado que 
se  lle  dan  numerosas  oportunidades  de  asimilar  os  conceptos  e  procedementos  básicos 
correspondentes a este curso, inda que a súa explicación inicial quede meses atrás.

Para poder traballar mellor as necesidades de cada alumno/a pódense preparar actividades sobre un 
mesmo contido de repaso, de reforzo e de ampliación variando o grado de dificultade.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica
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PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). X

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a 
súa eficacia.

X

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución 
de problemas.

X X X

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.

X

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia 
e a súa idoneidade.

X

MACB1.4.1. 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.

X

MACB1.4.2. 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.

X

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística.

X

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X X

MACB1.6.2. 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.

X

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas.

X

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia.

X X

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. X

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada).

X

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.

X

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. X

MACB1.8.4. 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.

X

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MACB1.9.1. 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.

X

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares.

X X

MACB1.11.1. 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.

X

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

X

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

X

Páxina 175



Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. X

MACB1.12.1. 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.

X

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

MACB1.12.3. 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.

X

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. X

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

X

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas. X

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a 
notación máis axeitada.

X

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. X

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas 
contextualizados.

X

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a 
complexidade dos datos o requira.

X X

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas 
sinxelos.

X

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas. X

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. X X

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. X

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. X

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. X

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións 
ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos.

X X

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, 
para realizar os cálculos.

X X

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos e figuras xeométricas.

X X

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. X

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, 
conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.

X

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. X

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. X

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. X

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos X

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade.

X

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características. X X

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas 
coas súas correspondentes expresións alxébricas.

X
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MACB4.1.2. 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.

X X X

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. X

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. X

MACB4.1.5. 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.

X

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a 
anacos e exponenciais e logarítmicas.

X X

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. X X

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. X

MACB4.2.3. 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.

X X

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. X

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación. X X

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada para describir sucesos. X X

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. X X

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. X

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. X X

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. X

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de 
continxencia.

X
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MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. X X

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. X

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. X

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. X

MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións. X X

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador).

X X

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas. X

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado  contido,  é  fundamental  facer  unha  diagnose  inicial.  Os  novos  contidos  que 
pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus coñecementos previos e 
adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados 
progresivamente. Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha 
dimensión positiva contrastándoos cos novos contidos.  O alumnado ten que percibir unha 
dificultade  accesible  e  ser  consciente  da  funcionalidade  dos  coñecementos  que  está  a 
aprender  se  queremos  que  se  sinta  motivado  na  súa  aprendizaxe  e  que  non  caia  no 
desinterese.

o A medida que se  avanza  neste  proceso de  aprendizaxe é  preciso ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir  os erros  e problemas de aprendizaxe.  Para iso,  levarase a cabo un proceso de 
avaliación continua a diario na aula durante a aprendizaxe. Isto permitirá adoptar medidas de 
reforzo ou de ampliación que se poderán aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) 

Farase, cando menos, dúas probas por trimestre (que pesarán un 80% na cualificación dese trimestre) 
e teranse en conta a realización das tarefas requiridas e a participación no desenvolvemento das 
clases (estes tres apartado pesarán o 20% na cualificación trimestral).

INSTRUMENTO DE 
AVALIACIÓN

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

MÉTODO DE CÁLCULO

Probas escritas 
(80 % de la nota)

8 puntos 80% da nota media de tódalas  probas escritas.
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Tarefas entregadas 
polo alumnado
 (20% da nota)

2 puntos 20% da nota media de tódalas tarefas (boletíns de exercicios, cuestionarios, problemas, 
traballos de investigación, etc.) realizados polo alumnado e entregados en soporte 
físico ou dixital.

Total 10 puntos

Nota: Sumaránselle 0,5 puntos directamente á nota media total da avaliación a todos aqueles 
alumnos que participen activamente en clase (escoitando atentamente e de forma respetuosa as 
explicacións, achegando información relevante e mostrando interese e entusiasmo pola materia) 
e realicen as tarefas encomendadas alo menos un 80% das veces. (Alguén podería sacar un 10,5.  
Pero evidentemente a nota máis alta que se pode poñer é un 10)

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación 
do seu traballo (50%).

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os 
contidos mínimos

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións

Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a 
nunha proba que se fixará nunha data nas primeiras semanas do trimestre seguinte. 
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En xuño haberá novamente unha recuperación das avaliacións suspensas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais poderán presentarse alumnos coa avaliación aprobada que 
queiran subir nota.

En Xuño, coincidindo coas recuperacións, haberá un exame final na que entrará toda a materia. A 
nota deste exame substituirá á nota das probas anteriores.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas: 

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.

o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 
compartir a dun compañeiro.

o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 
chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A copia ou trampeo en exames supoñerá o suspenso do exame correspondente cunha nota de 
cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Producións do 
alumnado

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

2 X

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema).

3 X X X

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X X

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

2 X

MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas.

2 X X X

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

1 X

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

2 X X

MACB1.4.1. 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.

2 X X

MACB1.4.2. 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.

2 X X

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

2 X X

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 2 X X

MACB1.6.2. 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.

1 X X
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escrita

Observación
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Producións do 
alumnado

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 
duns problemas dentro do campo das matemáticas.

1 X X X

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 3 X X X

MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

2 X X

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 2 X X

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada).

3 X

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

2 X X

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 3 X X X

MACB1.8.4. 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.

3 X

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 2 X X

MACB1.9.1. 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.

2 X X

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza 
das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

2 X

MACB1.11.1. 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.

2 X

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

2 X
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Observación
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MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

2 X

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar 
e comprender propiedades xeométricas.

1 X

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e 
elaborar conclusións.

1 X

MACB1.12.1. 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.

1 X

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X X

MACB1.12.3. 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.

1 X

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 1 X X

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio 
seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

4 X X X

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas. 2 X X X

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

3 X X

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 2 X X

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados.

2 X X X

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios 3 X X X
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Observación
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tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e 
resolve problemas sinxelos.

2 X X X

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando 
diversas escalas.

3 X X X

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 2 X X X

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 2 X X X

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 2 X X X

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 2 X X X

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 2 X X X

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, 
mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos.

1 X X X

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios 
tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

2 X X X

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

2 X X X

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 2 X X X

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as 
unidades apropiadas.

3 X X X

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 2 X X X
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Observación
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MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 2 X X X

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 3 X X

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 2 X X X

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

2 X X X

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e 
as súas características.

1 X

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación 
funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.

3 X X X

MACB4.1.2. 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.

2 X X X

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 2 X X X

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa.

2 X X X

MACB4.1.5. 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.

1 X

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

2 X X X

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 3 X

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 3 X X X

MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais 2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Producións do 
alumnado

ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos.

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 2 X X X

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación. 2 X X

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada 
para describir sucesos.

2 X X

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 1 X X

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 1 X X

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 2 X
X

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 2 X X X

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de 
árbore ou as táboas de continxencia.

2 X X X

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 2 X X X

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as 
probabilidades adecuadas.

2 X X

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 2 X X X

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 3 X X X

MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións 
e elaborar conclusións.

1 X X

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Producións do 
alumnado

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas. 2 X

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 1 X X X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS I.1ºBAC

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
1 MA1B1.1.1 MA1B1.1.1 MA1B1.4.3 MA1B1.2.4 MA1B1.6.2 MA1B1.5.2 MA1B1.6.2

2 MA1B1.7.3 MA1B1.2.1 MA1B1.7.4 MA1B1.2.5 MA1B1.8.1 MA1B1.10.1

3 MA1B1.7.5 MA1B1.2.2 MA1B1.13.1 MA1B1.10.3 MA1B1.10.1 MA1B1.10.4

4 MA1B1.14.2 MA1B1.2.3 MA1B1.14.1 MA1B1.12.1 MA1B1.10.4 MA1B1.11.1

5 MA1B5.3.1 MA1B1.2.4 MA1B1.14.3 MA1B1.14.3 MA1B1.14.4 MA1B1.14.4

6 MA1B1.2.5 MA1B1.14.4

7 MA1B1.3.1 MA1B5.1.5

8 MA1B1.4.1

9 MA1B1.4.2

10 MA1B1.4.3

11 MA1B1.5.1

12 MA1B1.5.2

13 MA1B1.5.3

14 MA1B1.6.1

15 MA1B1.6.2

16 MA1B1.7.1

17 MA1B1.7.2

18 MA1B1.7.3

19 MA1B1.7.4

20 MA1B1.7.6

21 MA1B1.8.1

22 MA1B1.8.2

23 MA1B1.8.3

24 MA1B1.8.4

25 MA1B1.8.5

26 MA1B1.9.1

27 MA1B1.10.1

28 MA1B1.10.2

29 MA1B1.10.3

30 MA1B1.11.1

31 MA1B1.12.1

32 MA1B1.13.1

33 MA1B1.13.2

34 MA1B1.13.3

35 MA1B1.13.4

36 MA1B1.13.5

37 MA1B2.1.1

38 MA1B2.1.2

39 MA1B2.1.3

40 MA1B2.1.4
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
41 MA1B2.1.5

42 MA1B2.1.6

43 MA1B2.2.1

44 MA1B2.2.2

45 MA1B2.3.1

46 MA1B2.3.2

47 MA1B2.4.1

48 MA1B2.4.2

49 MA1B3.1.1

50 MA1B3.1.2

51 MA1B3.1.3

52 MA1B3.1.4

53 MA1B3.2.1

54 MA1B3.2.2

55 MA1B3.2.3

56 MA1B3.3.1

57 MA1B3.3.2

58 MA1B3.3.3

59 MA1B3.4.1

60 MA1B3.4.2

61 MA1B4.1.1

62 MA1B4.2.1

63 MA1B4.3.1

64 MA1B4.3.2

65 MA1B4.4.1

66 MA1B4.4.2

65 MA1B4.4.3

68 MA1B4.5.1

69 MA1B4.5.2

70 MA1B5.1.1

71 MA1B5.1.2

72 MA1B5.1.3

73 MA1B5.1.4

74 MA1B5.1.5

75 MA1B5.2.1

76 MA1B5.2.2

77 MA1B5.2.3

78 MA1B5.2.4

79 MA1B5.3.1

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Números reais. Logaritmos 1
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2 Álxebra 1

3 Fórmulas e funcións trigonométricas 1

4 Resolución de triángulos 1

5 Funcións elementais 2

6 Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas 2

7 Derivadas 2

8 Vectores 2

9 Xeometría analítica. 3

10 Lugares xeométricos. Cónicas 3

11 Números complexos 3

12 Distribucións bidimensionais 3
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e

i

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

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

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

CCL

CMCCT

Todas

i

l

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; 
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.

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

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou 
demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, 
hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

CMCCT Todas

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema.

CMCCT Todas

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia.

CMCCT Todas

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas.

CMCCT

CAA

Todas

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT 

CAA

Todas

d

i

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos 

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de 

CMCCT Todas
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

l 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.

a contidos alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos.

demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, 
pasos clave, etc.).

g

i

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:

o Recollida ordenada e a 
organización de datos.

o Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 

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.

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT Todas

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT Todas

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo 
de problema, situación para resolver ou propiedade ou 
teorema para demostrar, tanto na procura de resultados 
como para a mellora da eficacia na comunicación das 
ideas matemáticas.

CMCCT

CD

Todas

Páxina 194



Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

ou estatísticos.

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

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

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

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

i

l

m

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.

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

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema de investigación, 
estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.).

CMCCT Todas

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado.

CMCCT

CSIEE

Todas
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

CMCCT Todas

b

d

h

i

l

m

n

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.

B1.10. 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.

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

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

CMCCT Todas

MA1B1.6.2. Procura 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

Todas

e

g

i

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación 
de argumentos.

B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 

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

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación.

CMCCT Todas

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación.

CMCCT Todas

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL

CMCCT

Todas
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

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.

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo 
de problema de investigación.

CMCCT

CD

Todas

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL Todas

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de 
investigación e de consecución de obxectivos, e, así 
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 Todas

i

l

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

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

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

Todas

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o 
matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios.

CMCCT Todas

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das matemáticas.

CMCCT Todas

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT Todas

MA1B1.8.5. 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 Todas

i B1.12. Práctica de procesos de B1.9. Valorar a modelización matemática MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os CMCCT Todas
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

matematización e modelización, 
en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo.

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

logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

ñ

o

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.

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

B1.10. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a 
aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica 
constante, etc.).

CMCCT

CSC

CSIEE

Todas

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo 
e á dificultade da situación.

CMCCT Todas

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados 
atopados, etc

CMCCT

CAA

Todas

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.

CSC

CSIEE

Todas

b

i

l

m

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

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas.

MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCCT

CSIEE

Todas

b

i

B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia 

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a 

CMCCT

CAA

Todas
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

l actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico.

e aprendendo delas para 
situacións similares futuras.

sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprendendo diso para situacións futuras.

g

i

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

o Recollida ordenada e a 
organización de datos.

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

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

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

o Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os 
resultados e conclusións 
obtidos.

o Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 

B1.13. 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.

MA1B1.13.1. 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

Todas

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT Todas

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT Todas

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.

CMCCT Todas

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións.

CMCCT Todas
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apropiados, da información e 
das ideas matemáticas.

e

g

i

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

o Recollida ordenada e a 
organización de datos.

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

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

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

o Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os 
resultados e conclusións 
obtidos.

o Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 

B1.14. 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.

MA1B1.14.1. 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.

CD Todas

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL Todas

MA1B1.14.3. 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

Todas

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas 
e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Todas
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das ideas matemáticas.

Bloque 2. Números e álxebra

g

i

B2.1. Números reais: necesidade do seu 
estudo e das súas operacións para 
a comprensión da realidade. Valor 
absoluto. Desigualdades. 
Distancias na recta real. Intervalos 
e ámbitos. Aproximación e erros. 
Notación científica.

B2.1. Utilizar os números reais, as súas 
operacións e as súas propiedades, 
para recoller, transformar e 
intercambiar información, 
estimando, valorando e 
representando os resultados en 
contextos de resolución de 
problemas. 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos 
para representar e interpretar axeitadamente información 
cuantitativa.

CMCCT 1

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
ferramentas informáticas.

CMCCT 1

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada 
contexto e xustifica a súa idoneidade.

CMCCT 1

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos 
aproximados que realiza, valorando e xustificando a 
necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas.

CMCCT 1

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para 
calcular distancias e manexar desigualdades.

CMCCT 1

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a 
súa representación e a interpretación na recta real, e as 
súas operacións.

CMCCT 1

i B2.2. Números complexos. Forma 
binómica e polar. Representacións 
gráficas. Operacións elementais. 
Fórmula de Moivre.

B2.2. Coñecer os números complexos 
como extensión dos números 
reais, e utilizalos para obter 
solucións dalgunhas ecuacións 
alxébricas.

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do 
concepto de números reais e utilízaos para obter a 
solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes 
reais sen solución real.

CMCCT 11

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos 
graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das 

CMCCT 11
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potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada 
contexto, xustificando a súa idoneidade.

i B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 
monotonía e anotación. Número 
"e".

B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. 
Propiedades. Ecuacións 
logarítmicas e exponenciais.

B2.5. Resolución de ecuacións non 
alxébricas sinxelas

B2.3. Valorar as aplicacións do número 
"e" e dos logaritmos utilizando as 
súas propiedades na resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reais. 

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular 
logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos.

CMCCT 1

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, 
biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e 
as súas propiedades.

CMCCT 1

i B2.6. Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá mediante 
ecuacións e inecuacións. 
Interpretación gráfica.

B2.7. Método de Gauss para a 
resolución e a interpretación de 
sistemas de ecuacións lineais. 
Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá utilizando 
o método de Gauss.

B2.4. Analizar, representar e resolver 
problemas formulados en 
contextos reais, utilizando 
recursos alxébricos (ecuacións, 
inecuacións e sistemas) e 
interpretando criticamente os 
resultados.

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 
situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 
ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método 
de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para 
resolver problemas.

CMCCT 2

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e 
inecuacións (primeiro e segundo grao), e interpreta os 
resultados no contexto do problema.

CMCCT 2

Bloque 3. Análise

g

i

B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións.

B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 
racionais sinxelas, valor absoluto, 
raíz, trigonométricas e as súas 

B3.1. Identificar funcións elementais 
dadas a través de enunciados, 
táboas ou expresións alxébricas, 
que describan unha situación real, 
e analizar cualitativa e 

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións 
sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións 
reais de variable real elementais e realiza analiticamente 

CMCCT 5
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inversas, exponenciais, 
logarítmicas e funcións definidas a 
anacos.

B3.3. Operacións e composición de 
funcións. Función inversa. 
Funcións de oferta e demanda.

cuantitativamente as súas 
propiedades, para representalas 
graficamente e extraer 
información práctica que axude a 
interpretar o fenómeno do que se 
derivan.

as operacións básicas con funcións.

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, 
unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os 
erros de interpretación derivados dunha mala elección.

CMCCT 5

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, 
comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas 
contextualizados.

CMCCT 5

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a 
análise de funcións en contextos reais.

CMCCT 5

i B3.4. Concepto de límite dunha función 
nun punto e no infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterais. 
Indeterminacións.

B3.5. Continuidade dunha función. 
Estudo de descontinuidades.

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 
continuidade dunha función 
aplicándoos no cálculo de límites e 
o estudo da continuidade dunha 
función nun punto ou un intervalo.

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións 
elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver 
indeterminacións e determina a tendencia dunha función 
a partir do cálculo de límites.

CMCCT 6

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir 
do estudo do seu límite e do valor da función, para extraer 
conclusións en situacións reais.

CMCCT 6

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e 
representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade.

CMCCT 6

i B3.4. Concepto de límite dunha función 
nun punto e no infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterais. 
Indeterminacións.

B3.5. Continuidade dunha función. 

B3.3. 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 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos 
axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e 
resolver problemas.

CMCCT 7

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións 
elementais mediante a regra da cadea.

CMCCT 7

Páxina 203



Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

Estudo de descontinuidades.

B3.6. Derivada dunha función nun 
punto. Interpretación xeométrica 
da derivada da función nun punto. 
Medida da variación instantánea 
dunha magnitude con respecto a 
outra. Recta tanxente e normal.

B3.7. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regra da cadea.

tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos.

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen 
as condicións de continuidade e derivabilidade dunha 
función nun punto.

CMCCT 7

g

i

B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións.

B3.4. Concepto de límite dunha función 
nun punto e no infinito. Cálculo de 
límites. Límites laterais. 
Indeterminacións.

B3.7. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regra da cadea.

B3.8. Utilización das ferramentas básicas 
da análise para o estudo das 
características dunha función. 
Representación gráfica de 
funcións.

B3.4. Estudar e representar 
graficamente funcións obtendo 
información a partir das súas 
propiedades e extraendo 
información sobre o seu 
comportamento local ou global.

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo 
completo das súas características mediante as ferramentas 
básicas da análise.

CMCCT 7

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e 
analizar o comportamento local e global das funcións.

CMCCT 7

Bloque 4. Xeometría

i B4.1. Medida dun ángulo en radiáns.

B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 
calquera. Circunferencia 
goniométrica. Razóns 

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos 
en radiáns, manexando con soltura 
as razóns trigonométricas dun 
ángulo, do seu dobre e a metade, 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o 
seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e 
diferenza doutros dous.

CMCCT 3, 4
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trigonométricas dos ángulos suma, 
diferenza doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de 
transformacións trigonométricas.

así como as transformacións 
trigonométricas usuais.

i B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 
calquera. Circunferencia 
goniométrica. Razóns 
trigonométricas dos ángulos suma, 
diferenza doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de 
transformacións trigonométricas.

B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións 
trigonométricas sinxelas.

B4.4. Resolución de triángulos. 
Resolución de problemas 
xeométricos diversos.

B4.2. Utilizar os teoremas do seno, 
coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais para 
resolver ecuacións trigonométricas 
e aplicalas na resolución de 
triángulos directamente ou como 
consecuencia da resolución de 
problemas xeométricos do mundo 
natural, xeométrico ou 
tecnolóxico.

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, 
xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, 
coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e 
aplica a trigonometría a outras áreas de coñecemento, 
resolvendo problemas contextualizados.

CMCCT 3, 4

i B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas.

B4.6. Produto escalar. Módulo dun 
vector. Ángulo de dous vectores.

B4.7. Bases ortogonais e ortonormal.

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.

MA1B4.3.1. 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.

CMCCT 8, 9

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do 
módulo e do coseno do ángulo.

CMCCT 8, 9

i B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas.

B4.4. Interpretar analiticamente 
distintas situacións da xeometría 

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha 
recta, así como ángulos de dúas rectas.

CMCCT 8, 9
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B4.6. Produto escalar. Módulo dun 
vector. Ángulo de dous vectores.

B4.8. Xeometría métrica plana. 
Ecuacións da recta. Posicións 
relativas de rectas. Distancias e 
ángulos. Resolución de problemas.

plana elemental, obtendo as 
ecuacións de rectas, e utilizalas 
para resolver problemas de 
incidencia e cálculo de distancias.

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, 
identificando en cada caso os seus elementos 
característicos.

CMCCT 8, 9

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións 
relativas das rectas.

CMCCT 8, 9

i B4.9. Lugares xeométricos do plano.

B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 
hipérbole e parábola. Ecuación e 
elementos.

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.

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os 
lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas 
características.

CMCCT 8, 9

MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas informáticos 
específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar 
posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as 
distintas cónicas estudadas.

CMCCT 8, 9

Bloque 5. Estatística e Probabilidade

d

g

i

l

B5.1. Estatística descritiva 
bidimensional.

B5.2. Táboas de continxencia.

B5.3. Distribución conxunta e 
distribucións marxinais.

B5.4. Medias e desviacións típicas 
marxinais.

B5.5. Distribucións condicionadas.

B5.6. Independencia de variables 
estatísticas.

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 oufolla de cálculo), 
valorando a dependencia entre as 
variables.

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir 
dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 
(discretas e continuas) e categóricas.

CMCCT 12

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis 
usuais en variables bidimensionais.

CMCCT 12

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así 
como os seus parámetros (media, varianza e desviación 
típica).

CMCCT 12

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
dependentes a partir das súas distribucións condicionadas 

CMCCT 12
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e marxinais.

MA1B5.1.5. 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.

CMCCT

CD

12

i

l

B5.6. Independencia de variables 
estatísticas.

B5.7. Estudo da dependencia de dúas 
variables estatísticas. 
Representación gráfica: nube de 
puntos.

B5.8. Dependencia lineal de dúas 
variables estatísticas. Covarianza e 
correlación: cálculo e 
interpretación do coeficiente de 
correlación lineal.

B5.9. Regresión lineal. Estimación. 
Predicións estatísticas e fiabilidade 
destas.

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.

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia 
estatística e estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a representación 
da nube de puntos.

CMCCT 12

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre 
dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do 
coeficiente de correlación lineal.

CMCCT 12

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 
variables, e obtén predicións a partir delas.

CMCCT 12

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da 
recta de regresión, mediante o coeficiente de 
determinación lineal.

CMCCT 12

b

d

e

i

l

m

B5.10. Identificación das fases e das 
tarefas dun estudo estatístico. 
Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, 
interpretando a información e 
detectando erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para 
a descrición de situacións 
relacionadas coa estatística, 
analizando un conxunto de datos 
ou interpretando de forma crítica 
informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a 

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística 
utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises 
críticas sobre traballos relacionados coa estatística 
aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos 
da vida cotiá.

CCL

CMCCT

12
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Matemáticas I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

publicidade e outros ámbitos, 
detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación 
tanto dos datos como das 
conclusións.
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Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:

o Libro de texto: Editorial Anaya.
o Aula virtual.
o TIC (Geogebra, CALCME…)
o Caderno de clase.
o Fontes documentais: prensa, textos...
o Calculadora.

Medidas de atención á diversidade.

As medidas contempladas son:
o Adaptación nos enunciados e dos tempos para a realización das probas escritas/orais para o 

alumnado que polas súas características (TDAH, problemas visuais…) o precisen.
o Exercicios específicos para reforzar algúns estándares.
o Probas de recuperación.

Concrecións metodolóxicas

Compre ter en conta que nos atopamos nunha etapa de Ensinanza non obrigatoria, a que acceden 
alumnos que en principio se supón pretenden seguir estudios universitarios ou ciclos profesionais 
superiores, polo que vaise ter en conta fundamentalmente os obxectivos acadados en detrimento do 
traballo e esforzo do alumnado.

Introducirase a teoría proporcionando ao alumnado multitude de exemplos, pero formalizaranse os 
conceptos e pequenas demostracións, preparando así ao alumnado para futuros estudos de ciencias 
que requiren dun nivel de formalización e de abstracción superior. 

Propoñeranse  exercicios  e  problemas  que  conecten  con  outras  materias  para  que  valoren  a 
importancia e utilidade das matemáticas. Fomentarase o traballo en equipo e a investigación.

Nas  clases  teóricas  (presenciais  ou  telemáticas)  explicaranse  os  contidos  e  faranse  pequenos 
exercicios. Seguidamente se lles propoñerán exercicios novos para facer na casa para asentar eses 
contidos.

Nas  clases  prácticas  resolveranse boletíns  de exercicios,  faranse pequenas  exposicións,  exercicios 
grupais,…

As entregas de exercicios e traballos faranse a través da aula virtual.
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En  caso  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  das  catro  sesións  semanais,  tres  serían 
telemáticas, conservando o mesmo horario que nas presenciais, e a outra sesión sería para que o 
alumnado faga tarefas individualmente. Nas clases telemáticas explicaríanse os conceptos novos e se 
resolverían as dúbidas das tarefas.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

X

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia.

X

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. X X X

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. X X X

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

X

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X X

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X X

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.

X X

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).

X X X

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

X X

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X X

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos.

X X

MA1B1.6.2. Procura 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 

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

e continuos, finitos e infinitos, etc.).

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X X

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. X

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. X

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

X X

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X X

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos 
que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.

X X

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas dentro do 
campo das matemáticas.

X X

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X X

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia.

X X

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións

X

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante, etc.).

X X

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.

X X
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MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, 
revisar de forma crítica os resultados atopados, etc.

X X

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando 
as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

X X

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións futuras.

X X

MA1B1.13.1. 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.

X

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

X X

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

X X

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

MA1B1.14.1. 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.

X X X

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X X

MA1B1.14.3. 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.

X X

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X X

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. X
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MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas.

X

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. X

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade de estratexias 
axeitadas para minimizalas.

X

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar desigualdades. X

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións. X

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións de 
segundo grao con coeficientes reais sen solución real.

X

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, utilizando a 
notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade.

X

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. X

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas 
propiedades.

X X

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais 
formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos casos que sexa 
posible, e aplícao para resolver problemas.

X

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións 
(primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados no contexto do problema.

X

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e realiza analiticamente as operacións 
básicas con funcións.

X X

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección.

X

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en X X
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actividades abstractas e problemas contextualizados.

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais. X

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos para resolver 
indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites.

X

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor da función, para extraer conclusións 
en situacións reais.

X

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. X

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. X

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. X

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun 
punto.

X

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características mediante as ferramentas básicas da 
análise.

X

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e global das funcións. X

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros 
dous.

X

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, 
e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de coñecemento, resolvendo problemas 
contextualizados.

X X

MA1B4.3.1. 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.

X

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. X

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. X
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MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos característicos. X

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. X

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como as súas características. X

MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar posicións relativas 
e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas.

X

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e 
continuas) e categóricas.

X X

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. X

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros (media, varianza e desviación típica).

X

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais. X

MA1B5.1.5. 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.

X

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos.

X

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal.

X

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir delas. X

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal. X

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas sobre traballos 
relacionados coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

X X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado  contido,  é  fundamental  facer  unha  diagnose  inicial.  Os  novos  contidos  que 
pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus coñecementos previos e 
adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados 
progresivamente. Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha 
dimensión positiva contrastándoos cos novos contidos. O alumnado ten que percibir unha 
dificultade  accesible  e  ser  consciente  da  funcionalidade  dos  coñecementos  que  está  a 
aprender  se  queremos  que  se  sinta  motivado  na  súa  aprendizaxe  e  que  non  caia  no 
desinterese.

o A medida que se  avanza  neste  proceso de  aprendizaxe é  preciso ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes  e  probas  esporádicas,  senón  que  se  debe  facer  a  diario  na  aula  durante  a 
aprendizaxe.  Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) faranse, cando menos, dúas probas por trimestre (que pesarán un 90% na cualificación dese 
trimestre) e teranse en conta a realización das tarefas requiridas (10% na cualificación trimestral). 
Para o redondeo final da nota no boletín terase en conta a importancia dos estándares acadados e a  
participación e actitude na aula.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA MÉTODO DE CÁLCULO 

Probas escritas
(100% da nota)

10 puntos Media ponderada de tódalas probas 

Produción do alumnado
(10 % adicional)

1 punto Media ponderada dos exercicios propostos.
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Rexistro de participación  (deberes, 
pizarra)

Se a participación é positiva (nº de rexistros positivos igual ou 
superior ao 75%) a nota redondearase; noutro caso, 
truncarase.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación 
do seu traballo e  actitude (50%).

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os 
contidos mínimos.

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións

Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a 
nunha proba que se fixará nunha data nas primeiras semanas do trimestre seguinte. 

En xuño haberá novamente unha recuperación das avaliacións suspensas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais poderán presentarse alumnos coa avaliación aprobada que 
queiran subir nota.
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En Xuño, coincidindo coas recuperacións, haberá un exame final na que entrará toda a materia. A 
nota deste exame substituirá á nota das probas anteriores.

Probas escritas

Establecemos os seguintes criterios xerais para as probas escritas 

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta.  
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 

compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 

chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A  copia  ou  trampeo  en  exames  supoñerá  o  suspenso  do  exame  correspondente  cunha 
cualificación de cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados.

3 X

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

3 X X

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 3 X

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a 
súa utilidade e a súa eficacia.

2 X

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 2 X

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 2 X

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático e reflexiona sobre o 
proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

2 X

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 2 X

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 2 X

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia 
na comunicación das ideas matemáticas.

2 X

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de 
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).

2 X

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado.

2 X

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

1 X

MA1B1.6.2. Procura 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.).

2 X

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 2 X

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación.

3 X

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 2 X

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 2 X

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do 
problema de investigación e de consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións 
da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais 
sobre a experiencia.

2 X

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 2 X

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.

2 X

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das matemáticas.

2 X

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

1 X

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

2 X

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade 
para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise 
continua, autocrítica constante, etc.).

2 X

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

2 X

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc.

2 X

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 3 X

MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

2 X

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a 
potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións 
futuras.

2 X

MA1B1.13.1. 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.

2 X

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

2 X

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar 
e comprender propiedades xeométricas.

2 X

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

2 X

MA1B1.14.1. 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.

2 X

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 2 X

MA1B1.14.3. 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.

1

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 1

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente 
información cuantitativa.

3

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas informáticas.

3 X X

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 3 X

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, valorando e xustificando a 
necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas.

2 X

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar desigualdades. 3 X X

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a interpretación na recta 
real, e as súas operacións.

3 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e utilízaos para obter a 
solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen solución real.

2 X

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das 
potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade.

2 X X

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 2 X X

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o uso de 
logaritmos e as súas propiedades.

2 X X

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un 
sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo 
mediante o método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas.

2 X

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non 
alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados no contexto do problema.

2 X X

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e realiza 
analiticamente as operacións básicas con funcións.

3 X

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e 
identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección.

3 X

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, comprobando os resultados coa axuda de 
medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.

2 X

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais. 2 X

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos 
para resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites.

2 X X

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor da función, 
para extraer conclusións en situacións reais.

2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade.

2 X

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións 
reais e resolver problemas.

2 X X

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 2 X X

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade 
dunha función nun punto.

2 X X

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características mediante as 
ferramentas básicas da análise.

2 X X

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e global das 
funcións.

1 X

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo 
suma e diferenza doutros dous.

2 X X

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas 
do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas 
de coñecemento, resolvendo problemas contextualizados.

2 X X

MA1B4.3.1. 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.

2 X X

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 2 X X

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 2 X X

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos 3 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

característicos.

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. 3 X X

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así 
como as súas características.

3 X X

MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que 
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas.

1 X

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables 
numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

2 X X

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 3 X X

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, 
así como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica).

2 X X

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais.

3 X

MA1B5.1.5. 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.

2 X

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos.

2 X X

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de correlación lineal.

2 X X

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir delas. 3 X X

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de 2 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do 
alumnado

determinación lineal.

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises 
críticas sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá.

2 X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio

3. Medios – alto.

4. Alto.
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I.1ºBAC

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
1 MACS1B1.1.1 MACS1B1.1.1 MACS1B1.3.3 MACS1B1.2.3 MACS1B1.5.2 MACS1B1.4.2 MACS1B1.5.2

2 MACS1B1.6.3 MACS1B1.2.1 MACS1B1.6.4 MACS1B1.9.3 MACS1B1.7.1 MACS1B1.9.1

3 MACS1B1.6.5 MACS1B1.2.2 MACS1B1.12.1 MACS1B1.11.1 MACS1B1.9.1 MACS1B1.9.4

4 MACS1B1.13.2 MACS1B1.2.3 MACS1B1.13.1 MACS1B1.13.3 MACS1B1.9.4 MACS1B1.10.1

5 MACS1B4.5.1 MACS1B1.3.1 MACS1B1.13.3

6 MACS1B1.3.2

7 MACS1B1.3.3

8 MACS1B1.4.1

9 MACS1B1.4.2

10 MACS1B1.5.1

11 MACS1B1.5.2

12 MACS1B1.6.1

13 MACS1B1.6.2

14 MACS1B1.6.3

15 MACS1B1.6.4

16 MACS1B1.6.6

17 MACS1B1.7.1

18 MACS1B1.7.2

19 MACS1B1.7.3

20 MACS1B1.7.4

21 MACS1B1.7.5

22 MACS1B1.8.1

23 MACS1B1.9.1

24 MACS1B1.9.2

25 MACS1B1.9.3

26 MACS1B1.10.1

27 MACS1B1.11.1

28 MACS1B1.12.1

29 MACS1B1.12.2

30 MACS1B1.12.3

31 MACS1B1.12.4

32 MACS1B1.12.5

33 MACS1B2.1.1

34 MACS1B2.1.2

35 MACS1B2.1.3

36 MACS1B2.1.4

37 MACS1B2.2.1

38 MACS1B2.3.1

39 MACS1B2.3.2

40 MACS1B2.3.3
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Estándares de aprendizaxe agrupados por competencias clave
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
41 MACS1B3.1.1

42 MACS1B3.1.2

43 MACS1B3.1.3

44 MACS1B3.2.1

45 MACS1B3.3.1

46 MACS1B3.3.2

47 MACS1B3.4.1

48 MACS1B3.5.1

49 MACS1B3.5.2

50 MACS1B4.1.1

51 MACS1B4.1.2

52 MACS1B4.1.3

53 MACS1B4.1.4

54 MACS1B4.1.5

55 MACS1B4.2.1

56 MACS1B4.2.2

57 MACS1B4.2.3

58 MACS1B4.2.4

59 MACS1B4.3.1

60 MACS1B4.3.2

61 MACS1B4.3.3

62 MACS1B4.4.1

63 MACS1B4.4.2

64 MACS1B4.4.3

65 MACS1B4.4.4

66 MACS1B4.4.5

67 MACS1B4.5.2

Unidades didácticas

N
Título da UD Descrición Trimestre

1 Números Reais
Notación, aproximación, operacións con potencias, radicais e 
logaritmos.

1

2 Matemática Financeira Xuro composto. Amortización. Capitalización. 1

3 Álxebra Ecuacións e Sistemas. Método de Gauss. Aplicacións. 1

4 Funcións Características. Funcións elementais. Interpolación e extrapolación. 2

5 Límites Cálculo e interpretación de límites nun punto e no infinito. 2

6 Derivadas Concepto. Regras de derivación. Aplicacións. 2

7 Estatística Bidimensional Distribución de Frecuencias. Táboas e Gráficos. Correlación. 3

8 Distribuciónes de Probabilidade Discreta
Cálculo de probabilidade en experimentos simples e compostos. 
Variable Aleatoria Binomial. Parámetros. Aplicacións.

3

9 Distribución de Probabilidade Continua
Variable Aleatoria Normal. Parámetros. Aplicacións.Aproximación da 
binomial á normal.

3
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Distribución do currículo en unidades didácticas

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e

i

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

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

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

CCL

CMCCT

todas

i

l

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.

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

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

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

CMCCT todas

MACS1B1.2.2. 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 todas

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido.

CMCCT

CAA

todas

g

i

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.

B1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados.

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT todas

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT todas

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao CMCCT todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á 
propiedade ou o teorema que se vaia demostrar.

CD

i B1.6. Planificación e realización de B1.4. Planificar adecuadamente o MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de CMCCT todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

l

m

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

proceso de investigación, tendo 
en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

elaboración dunha investigación matemática: problema 
de investigación, estado da cuestión, obxectivos, 
hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado.

CMCCT

CSIEE

todas

h

i

l

n

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.

B1.5. 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.

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando 
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

CMCCT todas

MACS1B1.5.2. 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

todas

e

g

i

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, 

B1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados.

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación.

CMCCT todas

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación.

CMCCT todas

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL

CMCCT

todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

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.

MACS1B1.6.4. 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

todas

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL todas

MACS1B1.6.6. 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 todas

i

l

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

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.

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

todas

MACS1B1.7.2. 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 todas

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou dos 
problemas dentro do campo das matemáticas.

CMCCT todas

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT todas

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, 

CMCCT todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

i B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

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.

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre 
os logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras 
opinións.

CMCCT todas

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

n

ñ

o

p

B1.6. 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.

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

B1.9. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático.

MACS1B1.9.1. 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

todas

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

CMCCT todas

MACS1B1.9.3. 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

todas

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.

CSC

CSIEE

todas

b

i

l

B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 

B1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución 
de situacións descoñecidas.

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de 
problemas, de investigación, de matematización ou de 
modelización), valorando as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCCT

CSIEE

todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

m científico.

b

i

l

B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico.

B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa 
eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras.

MACS1B1.11.1. 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

todas

g

i

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

o Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados 

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.

MACS1B1.12.1. 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

todas

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas.

CMCCT todas

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT todas

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.

CMCCT todas

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

CMCCT todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

obtidos.

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

e

g

i

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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.

MACS1B1.13.1. 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 todas

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición 
oral dos contidos traballados na aula.

CCL todas

MACS1B1.13.3. 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

todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

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

Bloque 2. Números e álxebra

i B2.1. Números racionais e irracionais. 
Número real. Representación na 
recta real. Intervalos.

B2.2. Aproximación decimal dun 
número real. Estimación, 
redondeo e erros.

B2.3. Operacións con números reais. 
Potencias e radicais. Notación 
científica.

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.

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e 
irracionais) e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa.

CMCCT 1

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa 
mediante intervalos de números reais.

CMCCT 1

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente 
calquera número real.

CMCCT 1

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou programas informáticos, utilizando a 
notación máis axeitada e controlando o erro cando 
aproxima.

CMCCT 1

i B2.4. Operacións con capitais 
financeiros. Aumentos e 
diminucións porcentuais. Taxas e 
xuros bancarios. Capitalización e 
amortización simple e composta.

B2.5. Utilización de recursos 
tecnolóxicos para a realización de 
cálculos financeiros e mercantís.

B2.2. Resolver problemas de 
capitalización e amortización 
simple e composta utilizando 
parámetros de aritmética 
mercantil, empregando métodos 
de cálculo ou os recursos 
tecnolóxicos máis axeitados.

MACS1B2.2.1. 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.

CMCCT 2
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

i B2.6. Polinomios. Operacións. 
Descomposición en factores.

B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e 
reducibles a elas, exponenciais e 
logarítmicas. Aplicacións.

B2.8. Sistemas de ecuacións de 
primeiro e segundo grao con dúas 
incógnitas. Clasificación. 
Aplicacións. Interpretación 
xeométrica.

B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con 
tres incógnitas: método de Gauss.

B2.10. Formulación e resolución de 
problemas das ciencias sociais 
mediante sistemas de ecuacións 
lineais.

B2.3. Transcribir a 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.

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para 
representar situacións formuladas en contextos reais.

CMCCT 3

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais 
mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións.

CMCCT 3

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos 
resultados obtidos e exponos con claridade.

CMCCT 3

Bloque 3. Análise

i B3.1. Resolución de problemas e 
interpretación de fenómenos 
sociais e económicos mediante 
funcións.

B3.2. Funcións reais de variable real. 
Expresión dunha función en 
forma alxébrica, por medio de 
táboas ou de gráficas. 
Características dunha función.

B3.3. Identificación da expresión 
analítica e gráfica das funcións 

B3.1. Interpretar e representar gráficas 
de funcións reais tendo en conta 
as súas características e a súa 
relación con fenómenos sociais.

MACS1B3.1.1. 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.

CMCCT 4

MACS1B3.1.2. 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.

CMCCT 4

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características CMCCT 4
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

reais de variable real 
(polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte 
enteira, e racionais e irracionais 
sinxelas) a partir das súas 
características. Funcións definidas 
a anacos.

dunha función, comprobando os resultados coa axuda 
de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e 
problemas contextualizados.

i B3.4. Interpolación e extrapolación 
lineal e cuadrática. Aplicación a 
problemas reais.

B3.2. Interpolar e extrapolar valores de 
funcións a partir de táboas, e 
coñecer a utilidade en casos reais.

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación 
ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e 
interprétaos nun contexto.

CMCCT 4

i B3.3. Identificación da expresión 
analítica e gráfica das funcións 
reais de variable real 
(polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte 
enteira, e racionais e irracionais 
sinxelas) a partir das súas 
características. As funcións 
definidas a anacos.

B3.5. Idea intuitiva de límite dunha 
función nun punto. Cálculo de 
límites sinxelos. O límite como 
ferramenta para o estudo da 
continuidade dunha función. 
Aplicación ao estudo das 
asíntotas.

B3.3. Calcular límites finitos e infinitos 
dunha función nun punto ou no 
infinito, para estimar as 
tendencias.

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun 
punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha 
función.

CMCCT 5

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha 
función en problemas das ciencias sociais.

CMCCT 5

i B3.5. Idea intuitiva de límite dunha 
función nun punto. Cálculo de 

B3.4. Coñecer o concepto de 
continuidade e estudar a 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da 
función nun punto para extraer conclusións en situacións 

CMCCT 5
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límites sinxelos. O límite como 
ferramenta para o estudo da 
continuidade dunha función. 
Aplicación ao estudo das 
asíntotas.

continuidade nun punto en 
funcións polinómicas, racionais, 
logarítmicas e exponenciais.

reais.

i B3.6. Taxa de variación media e taxa de 
variación instantánea. Aplicación 
ao estudo de fenómenos 
económicos e sociais. Derivada 
dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Recta 
tanxente a unha función nun 
punto.

B3.7. Función derivada. Regras de 
derivación de funcións elementais 
sinxelas que sexan suma, 
produto, cociente e composición 
de funcións polinómicas, 
exponenciais e logarítmicas.

B3.5. Coñecer e interpretar 
xeometricamente a taxa de 
variación media nun intervalo e 
nun punto como aproximación ao 
concepto de derivada, e utilizar as 
regra de derivación para obter a 
función derivada de funcións 
sinxelas e das súas operacións.

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a 
taxa de variación instantánea, interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas 
e situacións extraídas da vida real.

CMCCT 6

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función 
derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha 
función nun punto dado.

CMCCT 6

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

i

l

B4.1. Estatística descritiva 
bidimensional: táboas de 
continxencia.

B4.2. Distribución conxunta e 
distribucións marxinais.

B4.3. Distribucións condicionadas.

B4.4. Medias e desviacións típicas 

B4.1. Describir e comparar conxuntos 
de datos de distribucións 
bidimensionais, con variables 
discretas ou continuas, 
procedentes de contextos 
relacionados coa economía e 
outros fenómenos sociais, e obter 
os parámetros estatísticos máis 

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

CMCCT 7

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis 
usuais en variables bidimensionais para aplicalos en 
situacións da vida real.

CMCCT 7

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes CMCCT 7
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marxinais e condicionadas.

B4.5. Independencia de variables 
estatísticas.

usuais mediante os medios máis 
axeitados (lapis e papel, 
calculadora, folla de cálculo) e 
valorando a dependencia entre as 
variables.

distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros, para 
aplicalos en situacións da vida real.

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
estatisticamente dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais, para poder 
formular conxecturas.

CMCCT 7

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para 
unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e 
usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e 
analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular 
parámetros e xerar gráficos estatísticos.

CMCCT 7

i

l

B4.6. Dependencia de dúas variables 
estatísticas. Representación 
gráfica: nube de puntos.

B4.7. Dependencia lineal de dúas 
variables estatísticas. Covarianza 
e correlación: cálculo e 
interpretación do coeficiente de 
correlación lineal.

B4.8. Regresión lineal. Predicións 
estatísticas e fiabilidade destas. 
Coeficiente de determinación

B4.2. 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 realizar 
predicións a partir dela, avaliando 
a fiabilidade destas nun contexto 
de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos 
económicos e sociais.

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia 
estatística e estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos en contextos cotiáns.

CMCCT 7

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal 
entre dúas variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de correlación lineal para 
poder obter conclusións.

CMCCT 7

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 
variables e obtén predicións a partir delas.

CMCCT 7

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da 
recta de regresión mediante o coeficiente de 

CMCCT 7
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determinación lineal en contextos relacionados con 
fenómenos económicos e sociais.

i

l

B4.9. Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a 
partir da súa frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov.

B4.10. Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades.

B4.11. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.

B4.12. Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. 
Media, varianza e desviación 
típica.

B4.13. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de 
probabilidades.

B4.14. Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e de 
distribución. Interpretación da 
media, varianza e desviación 
típica.

B4.15. Distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. 

B4.3. 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, empregando os 
resultados numéricos obtidos na 
toma de decisións en contextos 
relacionados coas ciencias sociais.

MACS1B4.3.1. 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.

CMCCT 8

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable 
discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os 
seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

CMCCT 8

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable 
continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os 
seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.

CMCCT 9
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Asignación de probabilidades 
nunha distribución normal.

i

l

B4.12. Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidade. 
Media, varianza e desviación 
típica.

B4.13. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de 
probabilidades.

B4.14. Variables aleatorias continuas. 
Función de densidade e de 
distribución. Interpretación da 
media, varianza e desviación 
típica.

B4.15. Distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. 
Asignación de probabilidades 
nunha distribución normal.

B4.16. Cálculo de probabilidades 
mediante aproximación da 
distribución binomial pola 
normal.

B4.4. Identificar os fenómenos que 
poden modelizarse mediante as 
distribucións de probabilidade 
binomial e normal, calculando os 
seus parámetros e determinando 
a probabilidade de sucesos 
asociados.

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e a desviación típica.

CMCCT 8

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución 
binomial a partir da súa función de probabilidade ou da 
táboa da distribución, ou mediante calculadora, folla de 
cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en 
diversas situacións.

CMCCT 8

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse 
mediante unha distribución normal, e valora a súa 
importancia nas ciencias sociais.

CMCCT 9

MACS1B4.4.4. 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, e aplícaas en diversas situacións.

CMCCT 9

MACS1B4.4.5. 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 as condicións necesarias 
para que sexa válida.

CMCCT 9

e

i

B4.17. Identificación das fases e as 
tarefas dun estudo estatístico. 

B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado 
para a descrición de situacións 

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situacións relacionadas co azar e a estatística.

CCL 7, 8, 9
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Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, 
interpretando a información, e 
detectando erros e 
manipulacións.

relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un 
conxunto de datos ou 
interpretando de xeito crítico 
informacións estatísticas 
presentes nos medios de 
comunicación, a publicidade e 
outros ámbitos, e detectar 
posibles erros e manipulacións 
tanto na presentación dos datos 
coma das conclusións.

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións 
estatísticas  ou  relacionadas  co  azar  presentes  na  vida 
cotiá.

CMCCT 7, 8, 9
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Concrecións metodolóxicas

Compre ter en conta que nos atopamos nunha etapa de Ensinanza non obrigatoria, a que acceden 
alumnos que en principio se supón pretenden seguir estudios universitarios ou ciclos profesionais 
superiores, polo que vaise ter en conta fundamentalmente os obxectivos acadados en detrimento do 
traballo e esforzo do alumnado.

O  nivel  de  formalización  matemática  para  este  alumnado  de  CCSSserá  o  imprescindible, 
aproximándonos a ela a través da intuición e de exemplos.

Propoñeranse exercicios e problemas que conecten coa realidade e que sexan asequibles para que o 
alumnado gañe confianza nas súas capacidades e valore a importancia e utilidade das matemáticas. 
Fomentarase o traballo en equipo e a investigación.

Nas  clases  teóricas  (presenciais  ou  telemáticas)  explicaranse  os  contidos  e  faranse  pequenos 
exercicios. Seguidamente se lles propoñerán exercicios novos para facer na casa para asentar eses 
contidos.

Nas  clases  prácticas  resolveranse boletíns  de exercicios,  faranse pequenas  exposicións,  exercicios 
grupais,…

As entregas de exercicios e traballos faranse a través da aula virtual.

En  caso  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  das  catro  sesións  semanais,  tres  serían 
telemáticas, conservando o mesmo horario que nas presenciais, e a outra sesión sería para que o 
alumnado faga tarefas individualmente. Nas clases telemáticas explicaríanse os conceptos novos e se 
resolverían as dúbidas das tarefas.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:

o Aula virtual.

o Caderno de clase.

o Fontes documentais: prensa, textos...

o Calculadora.
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Medidas de atención á diversidade

As medidas contempladas son:

o Adaptación nos enunciados e dos tempos para a realización das probas escritas/orais para o 
alumnado que polas súas características (TDAH, problemas visuais…) o precisen.

o Exercicios específicos para reforzar algúns estándares.

o Probas de recuperación.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.).

X

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez 
e valorando a súa utilidade e eficacia.

X

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. X

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X X

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade ou o 
teorema que se vaia demostrar.

X

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado 
da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

X

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

X X

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X

MACS1B1.5.2. 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.).

X

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. X X

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS1B1.6.4. 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.

X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

MACS1B1.6.6. 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.

X

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

MACS1B1.7.2. 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.

X X

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do 
campo das matemáticas.

X X

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X X

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras 
que aumenten a súa eficacia.

X X

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións.

X X X

MACS1B1.9.1. 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.).

X

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación.

X

MACS1B1.9.3. 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.

X

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou de modelización), 
valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

X X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EM EC PV EV

MACS1B1.11.1. 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.

X

MACS1B1.12.1. 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.

X

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

X

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

MACS1B1.13.1. 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.

X X

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X X X

MACS1B1.13.3. 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.

X X

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información 
cuantitativa.

X X

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais. X X

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. X X

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

X X X
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MACS1B2.2.1. 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.

X X X

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais. X X X

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. X X

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade. X X

MACS1B3.1.1. 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.

X X

MACS1B3.1.2. 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.

X X

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.

X X X

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. X X X

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función. X X

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. X X X

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións en situacións reais. X X X

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas 
para resolver problemas e situacións extraídas da vida real.

X X X

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun 
punto dado.

X

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 
(discretas e continuas) e categóricas.

X X X

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. X X X
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MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.

X X X

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e 
marxinais, para poder formular conxecturas.

X X X

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente 
medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos 
estatísticos.

X X X X

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns.

X X X

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter conclusións.

X X X

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. X X X

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en 
contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.

X X X

MACS1B4.3.1. 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.

X X

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e 
algunhas probabilidades asociadas.

X X

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e 
algunhas probabilidades asociadas.

X X

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa 
media e a desviación típica.

X X

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da X X X X
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distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias 
sociais.

X X X

MACS1B4.4.4. 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, e aplícaas en diversas situacións.

X X X X

MACS1B4.4.5. 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 as condicións necesarias para que sexa válida.

X X X

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. X

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá. X X X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado  contido,  é  fundamental  facer  unha  diagnose  inicial.  Os  novos  contidos  que 
pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus coñecementos previos e 
adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados 
progresivamente. Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha 
dimensión positiva contrastándoos cos novos contidos. O alumnado ten que percibir unha 
dificultade  accesible  e  ser  consciente  da  funcionalidade  dos  coñecementos  que  está  a 
aprender  se  queremos  que  se  sinta  motivado  na  súa  aprendizaxe  e  que  non  caia  no 
desinterese.

o A medida que se  avanza  neste  proceso de  aprendizaxe é  preciso ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes  e  probas  esporádicas,  senón  que  se  debe  facer  a  diario  na  aula  durante  a 
aprendizaxe.  Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) faranse, cando menos, dúas probas por trimestre e teranse en conta a realización das tarefas 
requiridas. Para o redondeo final da nota terase en conta a participación nas clases e a actitude na 
aula.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA MÉTODO DE CÁLCULO 

Probas escritas
(100% da nota)

10 puntos Media ponderada de tódalas probas 

Produción do alumnado
(10 % adicional)

1 punto Media ponderada dos exercicios propostos.
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Rexistro de participación  (deberes, 
pizarra)

Se a participación é positiva (nº de rexistros positivos igual ou 
superior ao 75%) a nota redondearase; noutro caso, 
truncarase.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación 
do seu traballo e actitude (50%).

Cualificación final

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións

Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a unha 
proba  de  recuperación  trimestral  que  se  fixará  nunha  data  nas  primeiras  semanas  do  trimestre 
seguinte onde terán a oportunidade de mellorar os resultados das probas escritas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais da 1ª e da 2ª avaliación poderán presentarse alumnos coa 
avaliación aprobada que queiran subir nota.

Antes da avaliación do terceiro trimestre haberá un examen de recuperación da 3ª avaliación onde 
calquer  estudante  poderá  presentarse  para  subir  a  nota  das  probas  escritas  da  3ª  avaliación. 
Coincidindo ou non con esta proba haberá un examen de recuperación da 1ª e 2ª avaliación para os 
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estudantes que tiveran esas avaliacións suspensas no que poderán mellorar os resultados das probas 
escritas.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas:

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta.  
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 

compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 

chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A copia ou trampeo en exames supoñerá o suspenso do exame correspondente cunha nota de 
cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 2 X X

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 2 X

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia. 1 X

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 1 X

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 3 X X X

MACS1B1.3.2. Utilizaargumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X X X

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia demostrar. 2 X

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc. 

2 X X

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 2 X

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 2 X X

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 2 X
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Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 1 X

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 2 X

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X X X

MACS1B1.6.4. 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. 2 X

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 1 X

MACS1B1.6.6. 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.

1 X

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 1 X X

MACS1B1.7.2. 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.

1 X

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema 
ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 1 X X

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 3 X X X
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Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 2 X X

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. 1 X X

MACS1B1.9.1. 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.).

1 X

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 1 X

MACS1B1.9.3. 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. 2 X

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 2 X

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou 
de modelización), valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 1 X X

MACS1B1.11.1. 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.

1 X

MACS1B1.12.1. 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. 2 X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 2 X

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 1 X

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 1 X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 2 X

MACS1B1.13.1. 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.

1 X

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 1 X

MACS1B1.13.3. 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.

1 X

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 3 X X X

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais. 3 X X X

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. 3 X X X

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 3 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando 
aproxima.

MACS1B2.2.1. 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.

2 X X X

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais. 2 X X X

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións. 2 X X X

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade. 2 X X X

MACS1B3.1.1. 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. 2 X X X

MACS1B3.1.2. 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.

2 X X X

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 2 X

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e 
interprétaos nun contexto. 2 X X X

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias 
dunha función. 2 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. 2 X X X

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións en 
situacións reais. 2 X X X

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 2 X X X

MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta 
tanxente a unha función nun punto dado. 2 X X X

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, 
con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 2 X X X

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para 
aplicalos en situacións da vida real. 2 X X X

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros, para aplicalos en situacións da vida real. 2 X X X

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais, para poder formular conxecturas. 2 X X X

MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e 
agrupados, e usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de 
vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

3 X

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non 
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 3 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a 
interpretación do coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións. 2 X X X

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas. 2 X X X

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais. 2 X X X

MACS1B4.3.1. 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.

2 X X X

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e 
calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 2 X X X

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula 
os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 2 X X X

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e a desviación típica. 2 X X X

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

2 X

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a súa 
importancia nas ciencias sociais. 2 X X X

MACS1B4.4.4. 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 

2 X X X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación
na aula

Produción do alumnado

ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

MACS1B4.4.5. 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 as condicións 
necesarias para que sexa válida.

2 X X X

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 3 X X X

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes 
na vida cotiá. 3 X X X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS II. 2ºBAC

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
1 MA2B1.1.1 MA2B1.1.1 MA2B1.4.3 MA2B1.2.4 MA2B1.6.2 MA2B1.5.2 MA2B1.6.2

2 MA2B1.7.3 MA2B1.2.1 MA2B1.7.4 MA2B1.2.5 MA2B1.8.1 MA2B1.10.1

3 MA2B1.7.5 MA2B1.2.2 MA2B1.13.1 MA2B1.10.3 MA2B1.10.1 MA2B1.10.4

4 MA2B1.14.2 MA2B1.2.3 MA2B1.14.1 MA2B1.12.1 MA2B1.10.4 MA2B1.11.1

5 MA2B5.3.1 MA2B1.2.4 MA2B1.14.3 MA2B1.14.3 MA2B1.14.4 MA2B1.14.4

6 MA2B1.2.5 MA2B1.14.4

7 MA2B1.3.1

8 MA2B1.3.2

9 MA2B1.4.1

10 MA2B1.4.2

11 MA2B1.4.3

12 MA2B1.5.1

13 MA2B1.5.2

14 MA2B1.5.3

15 MA2B1.6.1

16 MA2B1.6.2

17 MA2B1.7.1

18 MA2B1.7.2

19 MA2B1.7.3

20 MA2B1.7.4

21 MA2B1.7.6

22 MA2B1.8.1

23 MA2B1.8.2

24 MA2B1.8.3

25 MA2B1.8.4

26 MA2B1.8.5

27 MA2B1.9.1

28 MA2B1.10.1

29 MA2B1.10.2

30 MA2B1.10.3

31 MA2B1.11.1

32 MA2B1.12.1

33 MA2B1.13.1

34 MA2B1.13.2

35 MA2B1.13.3

36 MA2B1.13.4

37 MA2B1.13.5

38 MA2B2.1.1

39 MA2B2.1.2

40 MA2B2.2.1
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
41 MA2B2.2.2

42 MA2B2.2.3

43 MA2B2.2.4

44 MA2B3.1.1

45 MA2B3.1.2

46 MA2B3.2.1

47 MA2B3.2.2

48 MA2B3.3.1

49 MA2B3.4.1

50 MA2B3.4.2

51 MA2B4.1.1

52 MA2B4.2.1

53 MA2B4.2.2

54 MA2B4.2.3

55 MA2B4.2.4

56 MA2B4.3.1

57 MA2B4.3.2

58 MA2B4.3.3

59 MA2B4.3.4

60 MA2B5.1.1

61 MA2B5.1.2

62 MA2B5.1.3

63 MA2B5.2.1

64 MA2B5.2.2

65 MA2B5.2.3

66 MA2B5.2.4

67 MA2B5.2.5

68 MA2B5.3.1

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Límites de funcións. Continuidade. 1

2 Derivadas. Aplicacións da derivada 1

3 Primitivas dunha función. Integral definida 1

4 Álxebra de matrices 1

5 Determinantes. Aplicación dos determinantes. 2

6 Sistemas de ecuacións lineais. Discusión e resolución. 2

7 Vectores no espazo. 2

8 Puntos, rectas e planos no espazo 2

9 Problemas métricos 3

10 Probabilidade 3

12 Distribucións de probabilidade 3
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Distribución do currículo en Unidades didácticas

Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e
i

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

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

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

CCL
CMCCT

todas

i
l

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.

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

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver 
ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, 
hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

CMCCT todas

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema.

CMCCT todas

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cómpre a resolver, e valora 
a súa utilidade e a súa eficacia.

CMCCT todas

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas.

CMCCT
CAA

todas

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT
CAA

todas

d
i
l

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc.

B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 

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

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
do contexto matemático.

CMCCT todas

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, 
método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

CMCCT todas
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Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

indución; contraexemplos; 
razoamentos encadeados, etc.

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación 
de argumentos.

estatísticos e probabilísticos.

g
i

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:
o Recollida ordenada e a 

organización de datos.
o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos.

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

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.

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT todas

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CMCCT todas

MA2B1.4.3. 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

todas
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Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

estatístico.
o Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas 
diversas.

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

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

i
l

m

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.

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

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática: problema de investigación, 
estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.

CMCCT todas

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado.

CMCCT
CSIEE

todas

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando 
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

CMCCT todas

b
d
h
i
l

m
n

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc.

B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; 

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 

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

CMCCT todas

MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías 

CMCCT
CSC
CCEC

todas

Páxina 268



Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

razoamentos encadeados, etc.
B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 

outras formas de representación 
de argumentos.

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.

leis matemáticas, e do 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos.

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.).

e
g
i

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación 
de argumentos.

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.

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

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación.

CMCCT todas

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de investigación.

CMCCT todas

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL
CMCCT

todas

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo 
de problema de investigación.

CMCCT
CD

todas

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das 
ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL todas

MA2B1.7.6. 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 todas

i
l

B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 

B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT
CSC

todas
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Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e 
en equipo.

realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, e 
estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de 
problemas en situacións da 
realidade.

MA2B1.8.2. 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 todas

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou dos 
problemas dentro do campo das matemáticas.

CMCCT todas

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT todas

MA2B1.8.5. 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 todas

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

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.

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre 
logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

CMCCT todas

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l

m
n
ñ

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.

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

B1.10. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático.

MA2B1.10.1. 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

todas

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

CMCCT todas

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e 
procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 

CMCCT
CAA

todas

Páxina 270



Matemáticas II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade
Nº

o
p

resultados achados; etc.

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.

CSC
CSIEE

todas

b
i
l

m

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

B1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas.

MA2B1.11.1. 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

todas

b
i
l

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

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

MA2B1.12.1. 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

todas

g
i

B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:
o Recollida ordenada e a 

organización de datos.
o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos.

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

o Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións 

B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, 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.

MA2B1.13.1. 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

todas

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

CMCCT todas

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

CMCCT todas

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar 
e comprender propiedades xeométricas.

CMCCT todas

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 

CMCCT todas
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sobre situacións matemáticas 
diversas.

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

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

conclusións.

e
g
i

B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:
o Recollida ordenada e a 

organización de datos.
o Elaboración e creación de 

representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos.

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

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

o Elaboración de informes e 

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.

MA2B1.14.1. 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 todas

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula.

CCL todas

MA2B1.14.3. 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

todas

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas 
e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

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

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

Bloque 2. Números e álxebra

g

i

B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e 
operar con datos estruturados en 
táboas e grafos. Clasificación de 
matrices. Operacións.

B2.2. Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades 
na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais.

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

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos 
facilitados mediante táboas ou grafos e para representar 
sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como 
co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.

CMCCT 4

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades 
destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co 
apoio de medios tecnolóxicos.

CMCCT 4

e

i

B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e 
operar con datos estruturados en 
táboas e grafos. Clasificación de 
matrices. Operacións.

B2.2. Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades 
na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais.

B2.3. Determinantes. Propiedades 

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.

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o 
método de Gauss ou determinantes.

CMCCT 4

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña 
inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado.

CMCCT 4

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados 
matricialmente e interpreta os resultados obtidos

CMCCT 4

MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 
situación da vida real, estuda e clasifica o sistema de 

CMCCT 5,6
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elementais.

B2.4. Rango dunha matriz.

B2.5. Matriz inversa.

B2.6. Representación matricial dun 
sistema: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais. 
Método de Gauss. Regra de 
Cremor. Aplicación á resolución 
de problemas.

ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que 
sexa posible (empregando o método máis axeitado), e 
aplícao para resolver problemas.

Bloque 3. Análise

i B3.1. Límite dunha función nun punto e 
no infinito. Continuidade dunha 
función. Tipos de 
descontinuidade. Teorema de 
Bolzano.

B3.2. Función derivada. Teoremas de 
Rolle e do valor medio. A regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de 
límites.

B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas de optimización.

B3.1. Estudar a continuidade dunha 
función nun punto ou nun 
intervalo, aplicando os resultados 
que se derivan diso.

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e 
representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade.

CMCCT 1

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución 
de problemas, así como os teoremas relacionados.

CMCCT 1,2

i B3.2. Función derivada. Teoremas de 
Rolle e do valor medio. Regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de 
límites.

B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas de optimización.

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 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver 
indeterminacións no cálculo de límites.

CMCCT 2

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa 
xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do 

CMCCT 2
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problemas xeométricos, de cálculo 
de límites e de optimización.

contexto.

i B3.4. Primitiva dunha función. Integral 
indefinida. Propiedades. Técnicas 
elementais para o cálculo de 
primitivas (integrais inmediatas e 
case inmediatas, racionais, por 
partes e por cambios de variable 
sinxelos).

B3.3. Calcular integrais de funcións 
sinxelas aplicando as técnicas 
básicas para o cálculo de 
primitivas.

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas 
de funcións.

CMCCT 3

g

i

B3.5. Integral definida. Teoremas do 
valor medio e fundamental do 
cálculo integral. Regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas de 
rexións planas.

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.

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas 
sinxelas ou por dúas curvas.

CMCCT 3

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e resolver problemas de áreas de recintos 
limitados por funcións coñecidas.

CMCCT 3

Bloque 4. Xeometría

i B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. Base, 
dependencia e independencia 
lineal. Produto escalar, vectorial e 
mixto. Significado xeométrico.

B4.1. Resolver problemas xeométricos 
espaciais, utilizando vectores.

MA2B4.1.1. 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.

CMCCT 7

i B4.2. Ecuacións da recta e o plano no 
espazo. Identificación dos 
elementos característicos.

B4.3. Posicións relativas (incidencia, 

B4.2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade entre rectas e 
planos utilizando as ecuacións da 

MA2B4.2.1. 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.

CMCCT 8
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paralelismo e perpendicularidade 
entre rectas e planos).

recta e do plano no espazo. MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, 
pasando dunha a outra correctamente, identificando en 
cada caso os seus elementos característicos.

CMCCT 8

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, 
aplicando métodos matriciais e alxébricos.

CMCCT 8

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes 
situacións.

CMCCT 8

i B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. Base, 
dependencia e independencia 
lineal. Produto escalar, vectorial e 
mixto. Significado xeométrico.

B4.2. Ecuacións da recta e o plano no 
espazo. Identificación dos 
elementos característicos.

B4.4. Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas e 
volumes).

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.

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, 
o significado xeométrico, a expresión analítica e as 
propiedades.

CMCCT 7

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 
propiedades.

CMCCT 7

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes 
utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 
xeométricos.

CMCCT 9

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos 
específicos para seleccionar e estudar situacións novas da 
xeometría relativas a obxectos como a esfera.

CMCCT 9

Bloque 5. Estatística e probabilidade

i B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. 
Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante a regra de 
Laplace e a partir da súa 

B5.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos 
simples e compostos (utilizando a 
regra de Laplace en combinación 

MA2B5.1.1. 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.

CMCCT 10
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frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov.

B5.2. Aplicación da combinatoria ao 
cálculo de probabilidades.

B5.3. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.

B5.4. Teoremas da probabilidade total 
e de Bayes. Probabilidades iniciais 
e finais e verosimilitude dun 
suceso.

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. 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo mostral.

CMCCT 10

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a 
fórmula de Bayes.

CMCCT 10

g

i

B5.5. Variables aleatorias discretas 
(distribución de probabilidade, 
media, varianza e desviación 
típica) e continuas (función de 
densidade e función de 
distribución).

B5.6. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación do 
modelo. Cálculo de 
probabilidades.

B5.7. Distribución normal. Tipificación 
da distribución normal. 
Asignación de probabilidades 
nunha distribución normal.

B5.8. Cálculo de probabilidades 
mediante a aproximación da 

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.

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a 
súa media e desviación típica.

CMCCT 11

MA2B5.2.2. 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.

CMCCT 11

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da 
distribución normal e valora a súa importancia no mundo 
científico.

CMCCT 11

MA2B5.2.4. 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.

CMCCT 11
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distribución binomial pola normal. MA2B5.2.5. 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 as condicións necesarias para 
que sexa válida.

CMCCT 11

b

e

i

l

B5.9. Identificación das fases e tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e 
descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o 
azar, interpretando a información 
e detectando erros e 
manipulacións.

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.

MA2B5.3.1. 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.

CCL

CMCCT

11
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Concrecións metodolóxicas

Compre ter en conta que nos atopamos nunha etapa de Ensinanza non obrigatoria, a que acceden 
alumnos que en principio se supón pretenden seguir estudios universitarios ou ciclos profesionais 
superiores, polo que vaise ter en conta fundamentalmente os obxectivos acadados en detrimento do 
traballo e esforzo do alumnado.

É importante que este alumnado de ciencias acade un certo grao de formalización matemática que lle 
permita facer pequenas demostracións propias deste nivel e ver os conceptos de forma abstracta.

Propoñeranse exercicios e problemas que conecten coa realidade e que sexan asequibles para que o 
alumnado gañe confianza nas súas capacidades e valore a importancia e utilidade das matemáticas. 
Fomentarase o traballo en equipo e a investigación.

Nas  clases  teóricas  (presenciais  ou  telemáticas)  explicaranse  os  contidos  e  faranse  pequenos 
exercicios. Seguidamente se lles propoñerán exercicios novos para facer na casa para asentar eses 
contidos.

Nas  clases  prácticas  resolveranse boletíns  de exercicios,  faranse pequenas  exposicións,  exercicios 
grupais,…

As entregas de exercicios e traballos faranse a través da aula virtual.

En caso non presencialidade prolongada (COVID-19), todas as sesións seríantelemáticas, conservando 
o mesmo horario que nas presenciais.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:

o Aula virtual.

o Caderno de clase.

o Fontes documentais: prensa, textos...

o Calculadora.

Medidas de atención á diversidade.

As medidas contempladas son:
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o Adaptación nos enunciados e dos tempos para a realización das probas escritas/orais para o 
alumnado que polas súas características (TDAH, problemas visuais…) o precisen.

o Exercicios específicos para reforzar algúns estándares.

o Probas de recuperación.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

X

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. X

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a 
súa eficacia.

X

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. X

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. X

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. X

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). X

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MA2B1.4.3. 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.

X

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.

X

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

X

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

probabilísticos.

MA2B1.6.2. 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.).

X

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. X

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. X

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos e, seé o caso, formula posibles continuacións da investigación; analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia

X

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

MA2B1.8.2. 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.

X

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do 
campo das matemáticas.

X

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia.

X

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

proceso, etc., valorando outras opinións

MA2B1.10.1. 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.).

X

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade 
da situación.

X

MA2B1.10.3. 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.

X

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MA2B1.11.1. 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.

X

MA2B1.12.1. 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.

X

MA2B1.13.1. 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.

X

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

X

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

X

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

X

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X

MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, X
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análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

MA2B1.14.3. 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.

X

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. X

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións 
lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.

X

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos.

X

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. X

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. X

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos X

MA2B2.2.4. 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.

X

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. X

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. X

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. X

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e interpreta o 
resultado obtido dentro do contexto.

X

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. X

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. X
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MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións 
coñecidas.

X

MA2B4.1.1. 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.

X

MA2B4.2.1. 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.

X

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos.

X

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. X

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. X

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. X

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. X

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á 
resolución de problemas xeométricos.

X

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría 
relativas a obxectos como a esfera.

X

MA2B5.1.1. 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.

X

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. X

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. X
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MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica.

X

MA2B5.2.2. 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.

X

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo científico. X

MA2B5.2.4. 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.

X

MA2B5.2.5. 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 as condicións necesarias para que sexa válida.

X

MA2B5.3.1. 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.

X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o 
grao de consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos 
sobre un determinado contido, é fundamental facer unha diagnose inicial. Os novos 
contidos  que  pretendemos  introducir  estarán  suficientemente  próximos  aos  seus 
coñecementos  previos  e  adecuados  ás  súas  capacidades,  e  serán  organizados  de 
forma clara e sinxela e ampliados progresivamente.  Así  mesmo os  erros  ou ideas 
imprecisas que se observen trataranse cunha dimensión positiva contrastándoos cos 
novos  contidos.  O  alumnado  ten  que  percibir  unha  dificultade  accesible  e  ser 
consciente da funcionalidade dos coñecementos que está a aprender se queremos 
que se sinta motivado na súa aprendizaxe e que non caia no desinterese.

o A medida que se avanza neste proceso de aprendizaxe é preciso ir avaliando para 
obter información sobre o grao en que o alumnado consegue os obxectivos propostos 
na programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible 
recuperar ou reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se 
baseará soamente en sondaxes  e probas  esporádicas,  senón que se  debe facer  a 
diario na aula durante a aprendizaxe. Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de 
ampliación que se poderán aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que 
atinxirá  no  só  ao  alumnado  senón  tamén  ao  profesorado,  quen  levará  a  súa 
reflexión  á  reunión  de  departamento  para,  se  fose  preciso,  modificar  a 
secuenciación  de  contidos,  os  materiais  e  recursos  didácticos  empregados,  as 
medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período 
de  tempo)  faranse,  cando  menos,  dúas  probas  por  trimestre  (que  pesarán  un  90%  na 
cualificación dese trimestre) e teranse en conta a realización das tarefas requiridas (10% na 
cualificación trimestral). Para o redondeo final da nota terase en conta a importancia dos 
estándares acadados, a participación nas clases e a actitude na aula.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

MÉTODO DE CÁLCULO 
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Probas escritas
(100% da nota)

10 puntos Media ponderada de tódalas probas 

Produción do alumnado
(10 % adicional)

1 punto Media ponderada dos exercicios propostos.

Rexistro de participación  
(deberes, pizarra)

Se a participación é positiva (nº de rexistros positivos 
igual ou superior ao 75%) a nota redondearase; noutro 
caso, truncarase.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e 
teña conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará 
as probas de forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a 
súa reincorporación. Se houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e 
non teña conectividade recibirá as  tarefas  escritas  e terá que traelas  feitas  á  súa 
reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo 
pequeno  adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao 
tempo que estivo presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado 
(máis  de dúas  semanas)  a  cualificación  do alumnado obterase mediante  probas  de nivel 
(50%) e a avaliación do seu traballo e actitude (50%).

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, 
os contidos mínimos.

Como  regra  xeral  a  nota  da  avaliación  ordinaria  de  xuño  calcularase  facendo  a  media 
aritmética das cualificacións das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará 
as tres avaliacións.

Recuperacións
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Os/as  alumnos/as  que  suspenderan  a  1ª  ou  2ª  avaliación  terán  a  oportunidade  de 
presentarse a nunha proba que se fixará nunha data nas primeiras semanas do trimestre  
seguinte. 

En maio haberá novamente unha recuperación das avaliacións suspensas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á  correspondente nota da proba 
suspensa sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais poderán presentarse alumnos coa avaliación aprobada 
que queiran subir nota.

En  Xuño,  coincidindo  coas  recuperacións,  haberá  un  exame  final  na  que  entrará  toda  a 
materia. A nota deste exame substituirá á nota das probas anteriores.

Probas escritas

Criterios xerais para as probas escritas:

En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.

Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 
compartir a dun compañeiro.

A  ausencia  de  explicacións  na  solución  repercutirá  negativamente  na  súa  valoración, 
podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen 
ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en 
conta a presentación e desenvolvemento do problema.

A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero. No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

A  copia  ou  trampeo  en  exames  supoñerá  o  suspenso  do  exame  correspondente  cunha 
cualificación de cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo 
peso na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados.

3 X

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

3 X

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 2 X

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cómpre a resolver, e 
valora a súa utilidade e a súa eficacia.

2 X

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 2 X

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 2 X

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. 2 X

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 2 X

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 2 X

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 2 X

MA2B1.4.3. 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.

1 X

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de 
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.

1 X

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e 
o problema de investigación formulado.

1 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc.

1 X

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

2 X

MA2B1.6.2. 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.).

1 X

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 1 X

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación.

1 X

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 1 X

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 1 X

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 1 X

MA2B1.7.6. 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

1 X

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 1 X

MA2B1.8.2. 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.

1 X
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das matemáticas.

1 X

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 2 X

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

1 X

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

1 X

MA2B1.10.1. 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.).

2 X

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

3 X

MA2B1.10.3. 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.

2 X

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 1 X

MA2B1.11.1. 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.

3 X

MA2B1.12.1. 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.

2 X

MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 1 X
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alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos.

1 X

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar 
e comprender propiedades xeométricas.

1 X

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

1 X

MA2B1.14.1. 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.

1 X

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 2 X

MA2B1.14.3. 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.

1 X

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 1 X

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para 
representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos 
axeitados.

2 X

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 2 X
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manual ou co apoio de medios tecnolóxicos.

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 2 X

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis 
axeitado.

2 X

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados 
obtidos

2 X

MA2B2.2.4. 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.

2 X

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade.

2 X

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas 
relacionados.

2 X

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 2 X

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e 
sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto.

2 X

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 2 X

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 2 X

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de recintos 
limitados por funcións coñecidas.

1 X
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MA2B4.1.1. 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.

2 X

MA2B4.2.1. 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.

2 X

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 
identificando en cada caso os seus elementos característicos.

2 X

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 2 X

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 2 X

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e 
as propiedades.

2 X

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 
propiedades.

2 X

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos.

2 X

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar 
situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera.

1 X

MA2B5.1.1. 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.

2 X
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MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 2 X

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 2 X

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e desviación típica.

2 X

MA2B5.2.2. 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.

2 X

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo 
científico.

2 X

MA2B5.2.4. 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.

2 X

MA2B5.2.5. 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 as condicións 
necesarias para que sexa válida.

2 X

MA2B5.3.1. 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.

2 X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo
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2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II.2ºBAC

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias 
clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1 MACS2B1.1.1 MACS2B1.1.1 MACS2B1.3.3 MACS2B1.2.3 MACS2B1.5.2 MACS2B1.4.2

2 MACS2B1.6.3 MACS2B1.2.1 MACS2B1.6.4 MACS2B1.9.3 MACS2B1.7.1 MACS2B1.5.2

3 MACS2B1.6.5 MACS2B1.2.2 MACS2B1.12.1 MACS2B1.11.1 MACS2B1.9.1 MACS2B1.9.1

4 MACS2B1.13.2 MACS2B1.2.3 MACS2B1.13.1 MACS2B1.13.3 MACS1B1.9.4 MACS1B1.9.4

5 MACS2B4.3.1 MACS2B1.3.1 MACS2B1.13.3 MACS2B4.3.3 MACS2B1.10.1

6 MACS2B1.3.2

7 MACS2B1.3.3

8 MACS2B1.4.1

9 MACS2B1.4.2

10 MACS2B1.5.1

11 MACS2B1.5.2

12 MACS2B1.6.1

13 MACS2B1.6.2

14 MACS2B1.6.3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

15 MACS2B1.6.4

16 MACS2B1.6.6

17 MACS2B1.7.1

18 MACS2B1.7.2

19 MACS2B1.7.3

20 MACS2B1.7.4

21 MACS2B1.7.5

22 MACS2B1.8.1

23 MACS2B1.9.1

24 MACS2B1.9.2

25 MACS2B1.9.3

26 MACS2B1.10.1

27 MACS2B1.11.1

28 MACS2B1.12.1

29 MACS2B1.12.2

30 MACS2B1.12.2

31 MACS2B1.12.3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

32 MACS2B1.12.4

33 MACS2B1.12.5

34 MACS2B2.1.1

35 MACS2B2.1.2

36 MACS2B2.1.3

37 MACS2B2.2.1

38 MACS2B2.2.2

39 MACS2B3.1.1

40 MACS2B3.1.2

41 MACS2B3.1.3

42 MACS2B3.2.1

43 MACS2B3.2.2

44 MACS2B3.3.1

45 MACS2B3.3.2

46 MACS2B4.1.1

47 MACS2B4.1.2

48 MACS2B4.1.3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS

Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

49 MACS2B4.1.4

50 MACS2B4.2.1

51 MACS2B4.2.2

52 MACS2B4.2.3

53 MACS2B4.2.4

54 MACS2B4.2.5

55 MACS2B4.2.6

56 MACS2B4.3.1

57 MACS2B4.3.2

58 MACS2B4.3.3

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Límites de funcións. Continuidade. 1

2 Derivadas. Aplicación das derivadas. Representación de funcións. 1

3 Integrais Integrais de funcións polinómicas. Aplicacións 1
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4 Álxebra de matrices 2

5 Sistemas lineais
Sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss. 
Resolución de sistemas mediante determinantes. 
Problemas

2

6 Programación lineal 2

7 Probabilidade
Calculo de probabilidade en experimentos simples e 
compostos.

3

8 Inferencia estatística
Mostras estatísticas. Inferencia estatística. Estimación de 
la media. Estimación dunha proporción

3
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Distribución do currículo en Unidades didácticas

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave
Unidade

Nº

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e

i

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

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

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados.

CCL

CMCCT

todas

i

l

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: 

o Relación con outros problemas 
coñecidos.

o Modificación de variables.

Suposición do problema resolto.

B1.3. Análise dos resultados obtidos: 
revisión das operacións utilizadas, 
coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do 
proceso, procura doutros xeitos 
de resolución e identificación de 
problemas parecidos.

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

MACS2B1.2.1.MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra 
resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

CMCCT todas

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e 
a súa eficacia.

CMCCT todas

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido.

CMCCT

CAA

todas

g

i

B1.4. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita de informes 
científicos sobre o proceso 
seguido na resolución dun 

B1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar 
as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

CMCCT todas

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e CMCCT todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave
Unidade

Nº

problema, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas.

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

precisión e o rigor adecuados. razoamentos explícitos e coherentes.

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao 
tipo de problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema que cumpra demostrar.

CMCCT

CD
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias 

clave
Unidade

Nº

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

i

l

m

B1.6. 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.

B1.4. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo 
en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

MACS2B1.4.1. 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 todas

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado.

CMCCT

CSIEE

h

i

l

n

B1.6. 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.

B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir dea 
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.

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc.

CMCCT todas

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (historia da humanidade e 
historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias 
sociais e matemáticas, etc.)

CMCCT

CSC

CCEC

todas

e B1.6. Planificación e realización de B1.6. Elaborar un informe científico MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao CMCCT todas
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato
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Nº

g

i

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

B1.8. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o 
procedemento, os resultados e as 
conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido.

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados.

problema de investigación.

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos axeitados ao contexto do problema de 
investigación.

CMCCT todas

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes.

CCL

CMCCT

todas

MACS2B1.6.4.MACS2B1.6.4. 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

todas

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación 
das ideas, así como dominio do tema de investigación.

CCL todas

MACS2B1.6.6. 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

i

l

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese.

CMCCT

CSC

todas
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clave
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xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de 
problemas en situacións 
problemáticas da realidade.

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema 
ou os problemas matemáticos que subxacen nel, e os 
coñecementos matemáticos necesarios.

CMCCT todas

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das matemáticas.

CMCCT todas

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade.

CMCCT todas

MACS2B1.7.5. 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 todas

i B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

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.

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 
persoais do proceso, etc., e valorando outras opinións.

CMCCT todas

a

b

c

d

B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos 
da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e 

B1.9. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático.

MACS2B1.9.1. 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

todas
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e

f

g

h

i

l

m

n

ñ

o

p

en equipo.

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, 
en contextos da realidade.

B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico.

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

CMCCT todas

MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas 
e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica 
os resultados encontrados; etc.

CMCCT

CAA

todas

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo.

CSC

CSIEE

todas

b

i

l

m

B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico.

B1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución 
de situacións descoñecidas.

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación, de matematización ou de 
modelización, e valora as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

CMCCT

CSIEE

todas

b

i

l

B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico.

B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa 
eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras.

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a 
potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos 
métodosutilizados, e aprender diso para situacións 
futuras.

CMCCT

CAA

todas

g

i

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:

B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos 

MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes 

CD

CMCCT

todas
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o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

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.

impida ou non aconselle facelos manualmente.

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas.

CMCCT todas

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos

CMCCT todas

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas.

CMCCT todas

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións.

CMCCT todas

e B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos B1.13. Utilizar as tecnoloxías da MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, CD todas
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clave
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Nº

g

i

no proceso de aprendizaxe para:

o Recollida ordenada e a 
organización de datos. 

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

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

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

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

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

información e da comunicación 
de maneira habitual no proceso 
de aprendizaxe, buscando, 
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.

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.

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula.

CCL todas

MACS2B1.13.3. 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
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Bloque 2. Números e álxebra

i B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e 
operar con datos estruturados en 
táboas. Clasificación de matrices.

B2.2. Operacións con matrices.

B2.3. Rango dunha matriz.

B2.4. Matriz inversa.

B2.5. Método de Gauss.

B2.6. Determinantes ata orde 3.

B2.7. Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades 
na resolución de problemas en 
contextos reais.

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.

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente 
do ámbito social para poder resolver problemas con 
maior eficacia.

CMCCT 4

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos 
facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais.

CMCCT 4

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de 
xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

CMCCT 4

h

i

B2.8. Representación matricial dun 
sistema de ecuacións lineais: 
discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais (ata 
tres ecuacións con tres 
incógnitas). Método de Gauss.

B2.9. Resolución de problemas das 
ciencias sociais e da economía.

B2.10. Inecuacións lineais cunha ou 
dúas incógnitas. Sistemas de 
inecuacións. Resolución gráfica e 

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.

MACS2B2.2.1. 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.

CMCCT 5

MACS2B2.2.2. 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.

CMCCT 6
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alxébrica.

B2.11. Programación lineal 
bidimensional. Rexión factible. 
Determinación e interpretación 
das solucións óptimas.

B2.12. Aplicación da programación 
lineal á resolución de problemas 
sociais, económicos e 
demográficos.

Bloque 3. Análise

i B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da 
continuidade en funcións 
elementais e definidas a anacos.

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.

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas 
formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante 
o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, 
corte cos eixes, etc.

CMCCT 1

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, 
exponenciais e logarítmicas.

CMCCT 1

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función 
elemental ou definida a anacos utilizando o concepto 
de límite.

CMCCT 1

i B3.2. Aplicacións das derivadas ao 
estudo de funcións polinómicas, 
racionais e irracionais sinxelas, 
exponenciais e logarítmicas.

B3.3. Problemas de optimización 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas 
para obter conclusións acerca do 
comportamento dunha función, 
para resolver problemas de 
optimización extraídos de 

MACS2B3.2.1. 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.

CMCCT 2

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre CMCCT 2
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relacionados coas ciencias sociais 
e a economía.

B3.4. Estudo e representación gráfica 
de funcións polinómicas, 
racionais, irracionais, 
exponenciais e logarítmicas 
sinxelas a partir das súas 
propiedades locais e globais.

situacións reais de carácter 
económico ou social e extraer 
conclusións do fenómeno 
analizado.

fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do 
contexto.

i B3.5. Concepto de primitiva. Integral 
indefinida. Cálculo de primitivas: 
propiedades básicas. Integrais 
inmediatas.

B3.6. Cálculo de áreas: integral 
definida. Regra de Barrow.

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.

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais 
definidas de funcións elementais inmediatas.

CMCCT 3

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular 
a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas 
curvas.

CMCCT 3

Bloque 4. Estatística e Probabilidade

i

l

B4.1. Afondamento na teoría da 
probabilidade. Axiomática de 
Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a 
partir da súa frecuencia relativa. 

B4.2. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 

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 

MACS2B4.1.1. 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.

CMCCT 7

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral.

CMCCT 7
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condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.

B4.3. Teoremas da probabilidade total e 
de Bayes. Probabilidades iniciais e 
finais, e verosimilitude dun 
suceso.

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.

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a 
fórmula de Bayes.

CMCCT 7

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de 
decisións en condicións de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións.

CMCCT 7

i

l

B4.4. Poboación e mostra. Métodos de 
selección dunha mostra. Tamaño 
e representatividade dunha 
mostra.

B4.5. Estatística paramétrica. 
Parámetros dunha poboación e 
estatísticos obtidos a partir dunha 
mostra. Estimación puntual.

B4.6. Media e desviación típica da 
media mostral e da proporción 
mostral. Distribución da media 
mostral nunha poboación normal. 
Distribución da media mostral e 
da proporción mostral no caso de 
mostras grandes.

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.

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir 
do seu proceso de selección.

CMCCT 8

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 
varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e 
aplícao a problemas reais.

CMCCT 8

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da 
media mostral e da proporción mostral, aproximándoas 
pola distribución normal de parámetros axeitados a 
cada situación, e aplícao a problemas de situacións 
reais.

CMCCT 8

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida.

CMCCT 8
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B4.7. Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre 
confianza, erro e tamaño mostral.

B4.8. Intervalo de confianza para a 
media poboacional dunha 
distribución normal con 
desviación típica coñecida.

B4.9. Intervalo de confianza para a 
media poboacional dunha 
distribución de modelo 
descoñecido e para a proporción 
no caso de mostras grandes.

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional e para a 
proporción no caso de mostras grandes.

CMCCT 8

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de 
confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes 
tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en 
situacións reais.

CMCCT 8

e

i

l

m

B4.10. Identificación das fases e das 
tarefas dun estudo estatístico. 
Elaboración e presentación da 
información estatística. Análise e 
descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o 
azar, interpretando a información 
e detectando erros e 
manipulacións.

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.

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar 
parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar 
as inferencias obtidas mediante un vocabulario e 
representacións axeitadas.

CCL

CMCCT

8

MACS2B4.3.2.  Identifica  e  analiza  os  elementos  dunha  ficha 
técnica nun estudo estatístico sinxelo.

CMCCT 8

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información 
estatística  presente  nos  medios  de  comunicación  e 
noutros ámbitos da vida cotiá.

CMCCT

CSC

8
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Concrecións metodolóxicas

Compre ter en conta que nos atopamos nunha etapa de Ensinanza non obrigatoria, a que 
acceden alumnos  que  en  principio  se  supón  pretenden seguir  estudios  universitarios  ou 
ciclos profesionais superiores, polo que vaise ter en conta fundamentalmente os obxectivos 
acadados en detrimento do traballo e esforzo do alumnado.

O nivel  de formalización matemática para este alumnado de CCSS será o imprescindible,  
aproximándonos a ela a través da intuición e de exemplos. 

Propoñeranse exercicios e problemas que conecten coa realidade e que sexan asequibles 
para que o alumnado gañe confianza nas súas capacidades e valore a importancia e utilidade 
das matemáticas. Fomentarase o traballo en equipo e a investigación.

Nas clases teóricas (presenciais ou telemáticas) explicaranse os contidos e faranse pequenos 
exercicios. Seguidamente se lles propoñerán exercicios novos para facer na casa para asentar 
eses contidos.

Nas  clases  prácticas  resolveranse  boletíns  de  exercicios,  faranse  pequenas  exposicións, 
exercicios grupais,…

As entregas de exercicios e traballos faranse a través da aula virtual.

En  caso  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  todas  as  sesións  seríantelemáticas, 
conservando o mesmo horario que nas presenciais.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso 
algún outro se as condicións o requiren:

o Aula Virtual.
o Caderno de clase.
o Fontes documentais: prensa, textos...
o Calculadora.

Medidas de atención á diversidade

As medidas contempladas son:
o Adaptación nos enunciados e dos tempos para a realización das probas escritas/orais 

para  o  alumnado  que  polas  súas  características  (TDAH,  problemas  visuais…)  o 
precisen.

o Exercicios específicos para reforzar algúns estándares
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o Probas de recuperación.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora

EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. X

MACS2B1.2.1.MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). X

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez 
e valorando a súa utilidade e a súa eficacia. X

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. X

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. X

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema que 
cumpra demostrar. X

MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado 
da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). X

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. X

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. X

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (historia da humanidade e historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.) X

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do problema de investigación. X

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. X

MACS2B1.6.4.MACS2B1.6.4. 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. X

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. X

MACS2B1.6.6. 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.

X

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. X

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. X

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do 
campo das matemáticas. X

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. X

MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras 
que aumenten a súa eficacia. X

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, 
etc., e valorando outras opinións. X

MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. X

MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc. X

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. X

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou de modelización, e valora 
as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. X

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodosutilizados, e aprender diso para situacións futuras. X

MACS2B1.12.1. 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. X

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. X

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos X

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B1.13.1. 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.

X

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. X

MACS2B1.13.3. 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. X

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia. X

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. X

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de 
medios tecnolóxicos. X

MACS2B2.2.1. 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.

X

MACS2B2.2.2. 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. X

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, 
tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. X

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. X

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B3.2.1. 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. X

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado 
obtido dentro do contexto. X

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. X

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. X

MACS2B4.1.1. 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. X

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. X

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. X

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas 
opcións. X

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. X

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais. X

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola distribución 
normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais. X

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación 
típica coñecida. X
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras 
grandes. X

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes tres elementos, 
coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais. X

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas 
mediante un vocabulario e representacións axeitadas. X

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. X

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá. X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o 
grao de consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos 
sobre un determinado contido, é fundamental facer unha diagnose inicial. 
Os novos contidos que pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos 
seus coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de 
forma clara e sinxela e ampliados progresivamente.  Así  mesmo os  erros  ou ideas 
imprecisas que se observen trataranse cunha dimensión positiva contrastándoos cos 
novos  contidos.  O  alumnado  ten  que  percibir  unha  dificultade  accesible  e  ser 
consciente da funcionalidade dos coñecementos que está a aprender se queremos 
que se sinta motivado na súa aprendizaxe e que non caia no desinterese.

o A medida que se avanza neste proceso de aprendizaxe é preciso ir avaliando para 
obter información sobre o grao en que o alumnado consegue os obxectivos propostos 
na programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible 
recuperar ou reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se 
baseará soamente en sondaxes  e probas  esporádicas,  senón que se  debe facer  a 
diario na aula durante a aprendizaxe. Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de 
ampliación que se poderán aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que 
atinxirá no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión 
á  reunión  de  departamento  para,  se  fose  preciso,  modificar  a  secuenciación  de 
contidos, os materiais e recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que 
se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período 
de tempo) faranse, cando menos, dúas probas por trimestre  e teranse en conta a realización 
das tarefas requiridas (cun punto adicional na cualificación trimestral). Para o redondeo final 
da nota terase en conta a participación nas clases e o traballo diario.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

MÉTODO DE CÁLCULO 

Probas escritas
(100% da nota)

10 puntos Media ponderada de tódalas probas 

Produción do alumnado
(10 % adicional)

1 punto Media ponderada dos exercicios propostos.
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Rexistro de participación  
(deberes, pizarra)

Se a participación é positiva (nº de rexistros positivos 
igual ou superior ao 75%) a nota redondearase; noutro 
caso, truncarase.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e 
teña conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará 
as probas de forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a 
súa reincorporación. Se houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e 
non teña conectividade recibirá as  tarefas  escritas  e terá que traelas  feitas  á  súa 
reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo 
pequeno  adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao 
tempo que estivo presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado 
(máis  de dúas  semanas)  a  cualificación  do alumnado obterase mediante  probas  de nivel 
(50%) e a avaliación do seu traballo e actitude (50%).

Cualificación final

Como  regra  xeral  a  nota  da  avaliación  ordinaria  de  xuño  calcularase  facendo  a  media 
aritmética das cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará 
as tres avaliacións.

Recuperacións

Os/as  alumnos/as  que  suspenderan  a  1ª  ou  2ª  avaliación  terán  a  oportunidade  de 
presentarse a unha proba de recuperación trimestral que se fixará nunha data nas primeiras 
semanas do trimestre seguinte onde terán a oportunidade de mellorar  os resultados das 
probas escritas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á  correspondente nota da proba 
suspensa sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais da 1ª e da 2ª avaliación poderán presentarse alumnos 
coa avaliación aprobada que queiran subir nota.

Antes da avaliación do terceiro trimestre haberá un examen de recuperación da 3ª avaliación 
onde calquer  estudante  poderá  presentarse  para  subir  a  nota  das  probas  escritas  da  3ª 
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avaliación. Coincidindo ou non con esta proba haberá un examen de recuperación da 1ª e 2ª  
avaliación  para  os  estudantes  que  tiveran  esas  avaliacións  suspensas  no  que  poderán 
mellorar os resultados das probas escritas.

Probas escritas

Comezamos establecendo os seguintes criterios xerais para as probas escritas 

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada 
pregunta. Se nonse indicase a puntuación de cada pregunta nunha proba entenderase 
que cada pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os  alumnos  deberán  traer,  de  ser  necesario,  calculadora  ao  exame  e  non  estará 

permitido compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, 

podendo chegar a ter unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica 
sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, 
teranse en conta a presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero. No caso de 
non poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá 
establecer outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos 
datos que ten do alumno ata ese momento.

o A copia ou trampeo en exames supoñerá o suspenso do exame correspondente cunha 
nota de cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas  as  probas  escritas que se fagan nun trimestre  terán necesariamente o 
mesmo peso na  cualificación  trimestral,  se  non que dependerá  dos  contidos  que 
abranguen.
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Estándares de aprendizaxe

Grao
mínimo

consecució
n

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observació
n na aula

Produción do 
alumnado

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados.

3 X

MACS2B1.2.1.MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.).

3 X

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa 
validez e valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

2 X

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido.

1 X

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 3 X

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema 
que cumpra demostrar.

1 X

MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, 
estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).

2 X

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

2 X

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 2 X

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (historia da humanidade e historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)

1 X

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 1 X
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MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do problema de investigación. 3 X

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 3 X

MACS2B1.6.4.MACS2B1.6.4. 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.

1 X

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 1 X

MACS2B1.6.6. 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.

1 X

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 1 X

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.

2 X

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas 
dentro do campo das matemáticas.

2 X

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 3 X

MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a súa eficacia.

2 X

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., e valorando outras opinións.

2 X

MACS2B1.9.1. 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.). 

2 X
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MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación.

2 X

MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc.

2 X

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 1 X

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou de modelización, e 
valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

1 X

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza 
e a beleza das ideas e dos métodosutilizados, e aprender diso para situacións futuras.

1 X

MACS2B1.12.1. 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.

1 X

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

1 X

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos

1 X

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas.

1 X

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións.

1 X

MACS2B1.13.1. 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 

1 X
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discusión ou difusión.

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 2 X

MACS2B1.13.3. 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.

1 X

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia. 2 X

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións 
lineais.

2 X

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio 
de medios tecnolóxicos.

1 X

MACS2B2.2.1. 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.

2 X

MACS2B2.2.2. 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.

2 X

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da 
continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc.

2 X

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 2 X

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. 2 X

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e 2 X
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extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais.

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o 
resultado obtido dentro do contexto.

2 X

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 2 X

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. 2 X

MACS2B4.1.1. 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.

2 X

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 2 X

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 2 X

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das 
distintas opcións.

2 X

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 2 X

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas 
reais.

2 X

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola 
distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais.

2 X

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con 
desviación típica coñecida.

2 X

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de 
mostras grandes.

2 X
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MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes tres elementos, 
coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais.

2 X

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias 
obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas.

2 X

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 2 X

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos 
da vida cotiá.

2 X

Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – baixo.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto.
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PROGRAMACIÓN DE ESTATÍSTICA. 2ºBAC

Perfil competencial. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS
Nº CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
1 ESTB2.3.1 ESTB2.1.1 ESTB2.3.1. ESTB3.1.2 ESTB2.3.1. ESTB2.2.1 ESTB2.3.1.

2 ESTB4.1.1 ESTB2.2.2

3 ESTB2.3.1

4 ESTB3.1.1

5 ESTB3.1.2

6 ESTB4.1.1

Unidades didácticas

Nº Título da UD Descrición Trimestre

1 Probabilidade. Probabilidade Condicionada
Concepto e técnicas de cálculo de probabilidadede sucesos simples e 
compostos

1

2
Probabilidade “a posteriori”: Regra de 
Bayes

Interpretación do Teorema de Bayes mediante exemplos. 1

3 Cadeas de Markov Concepto e cálculo de cadeas de Markov en casos sinxelos. 1

4
Distribucións de Probabilidade Discretas. 
Distribución Binomial

Aplicación do modelo Binomial para asignar probalididades asucesos en 
certos experimentos con resultados discretos.

2

5
Distribucións Continuas. Distribución 
Normal.

Uso da táboa para asignar probalididades aintervalos en distribucións 
Normais.

2

6
Mostraxe. Parámetros poboacionais e 
estatísticos.

Descrición dos tipos de mostraxe e os parámetros de interese na mostra e 
na poboación da que procede.

2

7
Estimación de parámetros poboacionais. 
Intervalos de confianza.

Estimación por intervalos de parámetros da poboación a partir dos 
resultados dunha mostra.

3

8 Contraste de Hipóteses. Regra de Decisión.
Técnicas de decisión para aceptar ou rexeitar unha hipótese sobre a 
poboación a partir dos resultados dunha mostra.

3

9
Tipos de Erros. Nivel de significación e 
Potencia do contraste.

Descrición e interpretación dos posibles fallos na decisión e cálculo da 
fiabilidade do contraste.

3

10 Series Temporais.
Estudo de exemplos das series cronolóxicas que aparecen en outras 
materias do Curso.

3
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Distribución do currículo en Unidades didácticas

Estatística. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave Unidade

Bloque 1. Probabilidade condicionada

i

l

B1.1. Experimentos simples e 
compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.

B1.2. Regra do produto. Regra das 
probabilidades totais. Regra de 
Bayes.

B1.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples e 
compostos.

ESTB1.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades 
totais e a regra de Bayes ao cálculo de 
probabilidades de sucesos.

CMCCT 1,2

i

l

B1.3. Cadeas de Markov. 
Distribucións estacionarias. 
Cadeas absorbentes. 

B1.4. Clasificación, identificación e 
cálculo das probabilidades dos 
estados en cadeas de Markov.

B1.2. 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. 

ESTB1.2.1. 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 3

Bloque 2. Mostraxe

h

i

l

m

B2.1. Fundamentos probabilísticos. 
Distribucións de probabilidade. 

B2.1. 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 

ESTB2..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 4,5
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Estatística. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

axusten a unha distribución binomial 
ou normal, por medio da asignación 
de probabilidades aos sucesos 
correspondentes. 

i

l

B2.2. Poboación e mostra. 

B2.3. Mostraxe: tipos.

B2.4. Parámetros poboacionais e 
estatísticos dunha mostra. 

B2.5. Distribucións dunhamostra..

B2.2. 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.

ESTB2..2.1. Valora a representatividade dunha mostra a 
partir do seu proceso de selección.

CMCCT

CSIEE 6

ESTB2..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 6,7

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

ñ

B2.6. Identificación das fases e 
tarefas dun estudo estatístico. 
Elaboración e presentación da 
información estatística. Análise 
e descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o 
azar, interpretando a 
información e detectando 
erros e manipulacións.

B2.3. Presentar e describir ordenadamente 
información estatística utilizando 
vocabulario e unhas representacións 
adecuados, e analizar de forma 
crítica e argumentada informes 
estatísticos presentes nos medios de 
comunicación, publicidade e outros 
ámbitos, prestando especial atención 
á súa ficha técnica e detectando 
posibles erros e manipulacións na 
súa presentación e conclusións e 
analizando, de forma crítica, 
informes estatísticos presentes nos 
medios de comunicación e noutros 
ámbitos, detectando posibles erros e 

ESTB2..3.1. Analiza de forma crítica e argumentada 
información estatística presente nos medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, 
valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos 
no tratamento e representación gráfica de datos 
estatísticos que proveñen de diversas fontes.

CCL

CMCCT

CD

CSC

CCEC

4,5,6
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Estatística. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave

Unidade

o

p

manipulacións na presentación de 
determinados datos. 

Bloque 3. Estatística inferencial

i

l

B3.1. Estimación puntual e por 
intervalos. 

B3.2. Decisións estatísticas. 
Hipóteses estatísticas. 
Contraste de hipóteses. Cálculo 
das rexións de aceptación e 
rexeitamento, e formulación da 
regra de decisión. 

B3.3. Erros de tipo I e II. Nivel de 
significación. Potencia dun 
contraste. Relacións entre σ, μ 
e o tamaño da mostra.

B3.1. Estimar parámetros descoñecidos 
dunha poboación cunha fiabilidade 
ou un erro prefixados.

ESTB3.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos 
parámetros poboacionais e os intervalos de 
confianza de parámetros poboacionais en 
problemas contextualizados, partindo das 
distribucións mostrais correspondentes.

CMCCT 8,9

ESTB3.1.2. 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

8,9

Bloque 4. Series temporais

i

l

B4.1. Series de tempo: 
compoñentes. 

B4.2. Curva de tendencia. 
Determinación de curvas de 
tendencia por diversos 
métodos como o axuste por 
mínimos cadrados. 

B4.3. Índice estacional. Índices 
cíclicos. Variación irregular. 

B4.1. Analizar e interpretar cuantitativa e 
cualitativamente series cronolóxicas 
mediante o estudo das compoñentes 
que aparecen nelas. 

ESTB4.1.1. 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

10
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Concrecións metodolóxicas

Esta materia optativa enfocarase á resolución de problemas estatísticos. Trátase de proporcionar ao 
alumnado un espazo de traballo  onde afianzar  os  contidos  estatísticos  do currículo ordinario  de 
Ciencias e Ciencias Sociais e adquirir ademais novos contidos.

Introducirase a teoría proporcionando ao alumnado multitude de exemplos, 

Nas  clases  teóricas  (presenciais  ou  telemáticas)  explicaranse  os  contidos  e  faranse  pequenos 
exercicios. Seguidamente se lles propoñerán exercicios novos para facer na casa para asentar eses 
contidos.

Nas  clases  prácticas  resolveranse boletíns  de exercicios,  faranse pequenas  exposicións,  exercicios 
grupais,…

As entregas de exercicios e traballos faranse a través da aula virtual.

En  caso  non  presencialidade  prolongada  (COVID-19),  pasariámos  a  ter  unha  clase  telemática, 
conservando  o  mesmo  horario  que  nas  presenciais.  Alternaríanse  clases  teóricas  con  clases  de 
resolución de problemas.  Asemade,  darase preferencia aos contidos  relacionados co currículo de 
Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II.

Materiais e recursos didácticos

Utilizaranse os seguintes materiais aínda que non se descarta introducir ao longo do curso algún 
outro se as condicións o requiren:

o Caderno de clase.
o Fontes documentais: prensa, textos...
o Calculadora.

Medidas de atención á diversidade.

As medidas contempladas son:
o Adaptación nos enunciados e dos tempos para a realización das probas escritas/orais para o 

alumnado que polas súas características (TDAH, problemas visuais…) o precisen.
o Exercicios específicos para reforzar algúns estándares
o Probas de recuperación.

Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Lenda dos elementos transversais

CL Comprensión lectora
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EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación

EMP Emprendemento

EC Educación cívica

PV Prevención da violencia

EV Educación e seguridade viaria
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV

ESTB1.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. X X X X

ESTB1.2.1. 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.

X X X X

ESTB2..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. 

X X X X

ESTB2..2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. X X X X

ESTB2..2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre 
aspectos determinantes da poboación de partida.

X X X X

ESTB2..3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e outros ámbitos da vida 
cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de datos estatísticos que proveñen 
de diversas fontes.

X X X X X X

ESTB3.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en 
problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes.

X X X X

ESTB3.1.2. 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.

X X X X X X

ESTB4.1.1. 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. 

X X X X X
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación buscará adecuar o ensino ás necesidades do alumnado ademais de coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos

o Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un 
determinado contido, é fundamental facer unha diagnose inicial. 
Os novos contidos que pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus 
coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e 
sinxela  e  ampliados  progresivamente.  Así  mesmo  os  erros  ou  ideas  imprecisas  que  se 
observen  trataranse  cunha  dimensión  positiva  contrastándoos  cos  novos  contidos.  O 
alumnado ten que percibir unha dificultade accesible e ser consciente da funcionalidade dos 
coñecementos que está a aprender se queremos que se sinta motivado na súa aprendizaxe e 
que non caia no desinterese.

o A medida que se  avanza  neste  proceso de  aprendizaxe é  preciso ir  avaliando para  obter 
información  sobre  o  grao  en  que  o  alumnado  consegue  os  obxectivos  propostos  na 
programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda sexa posible recuperar ou 
reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes  e  probas  esporádicas,  senón  que  se  debe  facer  a  diario  na  aula  durante  a 
aprendizaxe.  Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo.

o Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá 
no só ao alumnado senón tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión á reunión de 
departamento para, se fose preciso, modificar a secuenciación de contidos, os materiais e 
recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a aplicando...

Cualificación trimestral

No caso de presencialidade (aínda que poda haber alumnado confinado por un corto período de 
tempo) faranse, cando menos, unha proba por trimestre (que pesarán un 50% na cualificación dese 
trimestre) e teranse en conta a realización das tarefas requiridas (50% na cualificación trimestral). 
Para o redondeo final da nota terase en conta a importancia dos estándares acadados, a participación 
nas clases e a actitude na aula.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA MÉTODO DE CÁLCULO 

Probas escritas
(70% da nota)

7 puntos 70% da media de tódalas probas 

Exercicios entregados a través da aula virtual
(30 % da nota)

3 puntos 30% da nota media de  todos os exercicios 
propostos
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Nota : A nota dun trimestre non pode ser inferior a nota media das probas de ese trimestre.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e teña 
conectividade recibirá a través da aula virtual as tarefas que ten que facer. Fará as probas de 
forma telemática (Aula Virtual/ Webex) se non é posible adialas ata a súa reincorporación. Se 
houbese vídeo-clases, a asistencia sería obrigatoria.

o O alumnado que teña que continuar o ensino dende a casa por un tempo pequeno e non teña 
conectividade recibirá as tarefas escritas e terá que traelas feitas á súa reincorporación.

o Ao alumnado que por razóns de saúde non poida continuar o ensino por un tempo pequeno 
adaptarase  a  cualificación  ás  circunstancias  podendo  esta  reducirse  ao  tempo  que  estivo 
presencialmente no centro.

No caso de non presencialidade de todo o alumnado dun grupo por un período prolongado (máis de 
dúas semanas) a cualificación do alumnado obterase mediante probas de nivel (50%) e a avaliación 
do seu traballo e  actitude (50%).

Cualificación final

Para superar a materia o alumno ten que ter as tres avaliacións aprobadas ou, cando menos, os 
contidos mínimos.

Como regra xeral a nota da avaliación ordinaria de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
cualificacións, con todos os decimais, das tres avaliacións. 

Avaliación Extraordinaria

A avaliación extraordinaria de xuño será unha proba escrita puntuada sobre dez que abarcará as tres 
avaliacións.

Recuperacións
Os/as alumnos/as que suspenderan a 1ª ou 2ª avaliación terán a oportunidade de presentarse a unha 

proba de recuperación trimestral que se fixará nunha data nas primeiras semanas do trimestre 
seguinte onde terán a oportunidade de mellorar os resultados das probas escritas. 

A nota obtida nunha proba de recuperación substituirá á correspondente nota da proba suspensa 
sempre e cando sexa superior. 

Ás probas de recuperación trimestrais da 1ª e da 2ª avaliación poderán presentarse alumnos coa 
avaliación aprobada que queiran subir nota.

Antes da avaliación do terceiro trimestre haberá un examen de recuperación da 3ª avaliación onde 
calquer estudante poderá presentarse para subir a nota das probas escritas da 3ª avaliación. 
Coincidindo ou non con esta proba haberá un examen de recuperación da 1ª e 2ª avaliación para 
os estudantes que tiveran esas avaliacións suspensas no que poderán mellorar os resultados das 
probas escritas.

Probas escritas
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Criterios xerais para as probas escritas 

o En toda proba escrita que se realice figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta.  
Se  nonse  indicase  a  puntuación  de  cada  pregunta  nunha  proba  entenderase  que  cada 
pregunta vale o mesmo.

o É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis.
o Os alumnos deberán traer, de ser necesario, calculadora ao exame e non estará permitido 

compartir a dun compañeiro.
o A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo 

chegar a ter  unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha 
explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a 
presentación e desenvolvemento do problema.

o A non comparecencia non xustificada a un exame cualificarase cun cero.  No caso de non 
poder asistir a un exame por motivo xustificado, o profesor ou profesora poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do 
alumno ata ese momento.

o A  copia  ou  trampeo  en  exames  supoñerá  o  suspenso  do  exame  correspondente  cunha 
cualificación de cero ademais da sanción que corresponda no RRI.

o Non todas as probas escritas que se fagan nun trimestre terán necesariamente o mesmo peso 
na cualificación trimestral, se non que dependerá dos contidos que abranguen.
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Estándares de aprendizaxe
Grao

mínimo
consecución

Instrumentos de avaliación

Proba
escrita

Observación na 
aula

Produción do 
alumnado

ESTB1.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de 
sucesos.

2 X X X

ESTB1.2.1. 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.

2 X

ESTB2..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. 

2 X X X

ESTB2..2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 2 X

ESTB2..2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae 
conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida.

2 X

ESTB2..3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e 
representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes.

2 X

ESTB3.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de 
parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais 
correspondentes.

2 X X X

ESTB3.1.2. 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.

2 X X X

ESTB4.1.1. 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. 

2 X
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Grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe

1. Medio – alto.

2. Medio.

3. Medio – alto.

4. Alto.
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DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Á hora de planificar as medidas de atención á diversidade e inclusión temos que recoller, en primeiro 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 
relativa a:

o Descrición do grupo
o O número de alumnos e alumnas.
o O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).
o As  fortalezas  que  se  identifican  no  grupo  en  canto  ó  desenvolvemento  de  contidos 

curriculares. 
o As  necesidades que se  puideran  identificar;  convén pensar  nesta fase  en como se  poden 

abordar  (planificación  de  estratexias  metodolóxicas,  xestión  da  aula,  estratexias  de 
seguimento da eficacia de medidas, etc.).

o Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os traballos 
cooperativos.

o Os tipos de recursos que se necesitan adaptar ao nivel xeral para obter un logro óptimo do 
grupo.

Esta información obterase mediante a observación do grupo durante as primeiras semanas de clase. 

A avaliación inicial facilítanosnon só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos estudantes.

Necesidades individuais

o Identificar ós alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 
de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 
que requiran atención específica por estar en risco, pola historia familiar, etc.).

o Saber  as  medidas  organizativas  a  adoptar.  (Planificación  de  reforzos,  xestión  de  tempos 
grupais para favorecer a intervención individual).

o Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian a adoptar, así como sobre 
os recursos que se van a empregar.

Esta  outra  información  obterase  mediante  a  observación  directa  de  cada  individuo  na  aula,  do 
traballo individual realizado durante ese período e, de considerarse necesaria, dunha proba escrita.
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ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO 
ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO 
CASO DO BACHARELATO.

A superación das materias de segundo curso Matemáticas II e de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias 
Sociais  II  estará condicionada á superación das  correspondentes  materias  de primeiro curso,  por 
implicar continuidade. Non obstante, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso 
sempre que se matricule tamén da correspondente de primeiro que terá a consideración de materia 
pendente.

Os alumnos que fagan un cambio de modalidade e teñan as matemáticas de 1º de bacharelato da 
outra modalidade da que proveñen aprobada, terán a mesma nota nas matemáticas da modalidade á 
que  cambiaron  actualmente  ou  poderán  optar  a  mellorar  esa  nota  utilizando  os  criterios  de 
recuperación de pendentes anteriormente mencionados.

Os alumnos que fagan un cambio de modalidade e teñan as matemáticas de 1º de bacharelato da 
outra  modalidade  da  que  proveñen suspensa,  terán  que  utilizar  os  criterios  de  recuperación  de 
pendentes anteriormente mencionados para aprobar as matemáticas de 1º de bacharelato da nova 
modalidade á que se incorporaron

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES.

Recuperación de pendentes na Educación Secundaria Obrigatoria

O alumnado con materias pendentes terá a oportunidade de recuperar esas materias mediante tres 
exames  parciais.  Para  facilitar  este  traballo  pode  entregar  cuberto  o  caderniño  de  problemas 
correspondente a ese parcial que lle facilitará o departamento. A nota final será a media aritmética 
dos tres exames.

Os  exames  e  o  caderniño  son responsabilidade  da  xefatura  de  departamento.  Os  profesores  de 
matemáticas do curso no que estea matriculado o estudante colaborarán co xefe/a departamento na 
resolución de dúbidas.

Os alumnos que non fixeran ou non superaran os exames parciais terán dereito a un exame final da 
pendente no mes de maio.

Recuperación de pendentes no Bacharelato

O alumnado con materias  pendentes  terá  a  oportunidade  de  recuperar  esas  materias  mediante 
exames parciais. A nota final será a media aritmética dos exames.
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Os exames son responsabilidade da xefatura de departamento. Os profesores de matemáticas do 
curso no que estea matriculado o estudante colaborarán co xefe/a departamento na resolución de 
dúbidas.

Os alumnos que non fixeran ou non superaran os exames parciais terán dereito a un exame final da 
pendente no mes de maio.

PLAN DE ATENCIÓN AO ALUMNADO REPETIDOR

Cando nos referimos a alumnado repetidor estamos a falar de alumnado que está en risco de fracaso 
escolar,  polo  que  é  fundamental  prestar  unha  especial  atención  a  este  tipo  de  alumnado. 
Primeiramente teremos que distinguir entre un alumno/a que está repetindo curso pero aprobou a 
materia no curso anterior ou a ten suspensa:

o Se repite curso pero no curso anterior aprobou a materia: seguirá a clase con normalidade sen 
seguir un plan de reforzo determinado.

o Se repite curso e no curso anterior non aprobou a materia:
1. Comprobarase  se  en  cursos  anteriores  tivo  reforzo  na  materia  ou  outra  medida  de 

atención á diversidade.
2. O  alumno/a  seguirá  un  plan  específico  personalizado,  adaptado  a  cada  alumno/a  en 

concreto, orientado
1. á superación das dificultades detectadas no curso anterior.
2. Este plan incluirá un conxunto de actividades programadas para realizar un seguimento 

personalizado do mesmo.
3. Todas estas medidas realizaranse coa participación activa do alumno/a repetidor/a e a 

supervisión continua do profesor/a da materia, en comunicación co titor/a, orientador/a e 
pais ou titores legais.

O plan desenvolverase partindo da información obtida na proba inicial e dos informes personalizados 
do alumno/a. Unha vez detectadas as carencias, realizarase parcial ou totalmente o seguinte:

o Reforzar aquelas competencias, contidos e actitudes nas que mostrara dificultades no curso 
anterior.

o En caso necesario, por carencias significativas, realizará un caderno de actividades básicas. 
Estas actividades serán supervisadas polo/a profesor/a. Este material recollerase ao final de 
cada avaliación, valorando o progreso do alumno/a.

Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación serán os do curso en cuestión.
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

O Departamento de Matemáticas é consciente da necesidade de fomentar a lectura nos alumnos do 
Instituto  e,  en  particular,  das  lecturas  de  contidos  científico-matemáticos  que  non  sexan 
explicitamente libros de texto.

Co obxectivo de motivar ao alumnado á lectura de textos matemáticos, o Departamento ten unha 
colección  de  marcadores  de  lectura  que  mostran  a  relación  das  mulleres  e  as  matemáticas, 
pretendendo con elo mostrar que as aptitudes matemáticas non están vinculadas ao sexo dapersoa 
usuaria, en contra da visión sexista que as asocia frecuentemente ao sexo masculino. 

Dende o departamento aportarase ao alumnado información de libros de lectura de interese:

No  primeiro ciclo da ESO, os libros 3L 4S3S1N4TO D3L PROF3SOR D3 M4T3M4TIC4S (Jordi Sierra i  
Fabra, editorial Anaya) e ALICIA EN EL PAÍS DE LOS NÚMEROS (Carlos Frabetti). Tamén é interesante, 
neste nivel, EL DIABLO DE LOS NÚMEROS (H. M. Enzensberger, Ed. Círculo de Lectores.

No segundo ciclo da ESO, os libros EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE (Haddon, M., 
Editorial  Salamandra)  ou  LA  FÓRMULA  PREFERIDA  DEL  PROFESOR  (Yoko  Ogawa,  Editorial 
Funambulista). Tamén é interesante, neste nivel, o libro de relatos matemáticos ENTRE LO REAL Y LO 
IMAGINARIO (VV.AA., Editorial Anaya).

Ademais,  na  ESO,  dedicarase tempo lectivo  a  que  o  alumnado lea  textos  curtos,  enunciados  de 
problemas... dos que teña que extraer información de tipo matemático.

No Bacharelato:

o EL TEOREMA DEL LORO (Guedj, D, Editorial Anagrama).
o SOBRE NÚMEROS Y LETRAS (VV.AA., Editorial Anaya), relatos matemáticos.
o CARTAS A UNA JOVEN MATEMÁTICA (Ian Stewart, Ed. Crítica).

Independentemente  dos  libros  anteriores,  aportarase  ao  alumnado  información  de  libros 
complementarios de interese. 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

As ferramentas tecnolóxicas,  en particular  o uso de calculadoras  e aplicacións informáticas como 
sistemas de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden servir de axuda tanto para a 
mellor  comprensión  de  conceptos  e  a  resolución  de  problemas  complexos  como  para  o 
procesamento de cálculos pesados, sen deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual 
simple,  onde os estudantes cometen frecuentes erros que os poden levar a  falsos resultados ou 
inducir a confusión nas súas conclusións.
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Empregar os recursos aportados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, facilitar 
a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como ferramenta na 
resolución de problemas

Materiais Didácticos

o Calculadora científica e calculadora gráfica.
o A folla  de cálculo EXCEL permite elaborar táboas de datos estatísticos e,  a  partir  delas,  a 

representación gráfica das variables estatísticas correspondentes.
o O programa informático GEOGEBRA combina dinamicamente, xeometría,  álxebra, análise e 

estatística nunúnico encadre versátil sinxelo a nivel operativo pero moi potente

CONTIDOS RECURSOS
Álxebra:

o Resolución de ecuacións e sistemas

o Resolución de inecuacións

o Cálculo matricial e determinantes

o Complexos

Programas:

o Geogebra

Análise de funcións:

o Representación de funcións

o Estudo de asíntotas

o Derivadas, aplicacións

o Integrais, áreas

Programas:

o Geogebra

Xeometría:

o Figuras planas

o Vectores

o A recta no plano

o Rectas e planos no espazo

o Trigonometría

Programas:

o Geogebra

Estatística:

o Táboas

o Gráficos

o Parámetros

Programas:

o Geogebra

o Folla de cálculo Excel

o Calculadora

Ademais dos  programas citados hai  multitude de páxinas  en Internet  que desenvolven temas de 
matemáticas. Entre elas citamos:

o Páxina web do Ministerio de educación y ciencia para o uso de DESCARTES:
o es.geocities.com/pilar_zutabe/UNIDADES DIDACTICAS 
o Páxinas da Xunta con contados educativos:
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o edu.xunta.es/portal/temáticos/contidos educativos/matematicas
o Páxina da asociación SGAPEIO para MEN (métodos estatísticos e numéricos)
o Páxina do Instituto Galego de estadística para MEN
o profes.net
o agapema.es
o redemat.com
o pntic.mec.es/recursos/secundaria/matematicas
o ciudadfutura.com/matematicas
o archives.math.utk.edu

Buscadores:

o Members.xoon.com/pmatematicas/codigo/Pitágoras
o Sylow.algebr.uv.es/ramon/olimpiada
o emate.ucr.ac.cr/CaoS7rev1/emate.htm

Materiais elaborados polas editoriais:

o anaya.es/home.html
o edebe.com
o santillana.es

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

Como contribución ao plan de convivencia, dende o departamento de matemáticas débense facer 
explícitas actuacións promotoras de valores democráticos de convivencia, de cultura de negociación e 
diálogo, de cultura de paz. Terase que sensibilizar ao alumnado no seu papel activo e implicación no 
recoñecemento,  evitación  e  control  dos  conflitos  de  convivencia  no centro.  Para  iso,  terase  que 
traballar cos/as alumnos/as aspectos que lles permitan:

o Desenvolver habilidades interpersoais.
o Favorecer a comunicación e a toma de decisión por consenso.
o Asumir e practicar o respecto polos demais, respecto polo mobiliario e polos bens comúns,  

tolerancia crítica, solidariedade, dereitos humanos, medio natural, igualdade entre home e 
mulleres..

O departamento de matemáticas traballa a maioría destes aspectos. Manter a tranquilidade, a orde, a 
limpeza en clase e o control de asistencia e puntualidade do alumnado tamén traballa moitos dos 
obxectivos  que  se  indican  no  Plan  de  Convivencia.  Ademais,  dentro  do  Plan  de  Convivencia 
colaboraremos na posta en práctica de medidas de atención á diversidade, que xa foron indicadas 
nesta programación.
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EDUCACIÓN EN VALORES

Principios e valores que se traballan na aula Instrumento de avaliación

Solidariedade, respecto e tolerancia Observación na aula. Traballo en equipo

Esforzo individual Observación na aula. Caderno de clase. Probas escritas

Motivación Observación na aula. Caderno de clase

Prevención de conflitos 
Observación na aula. Discusión e tratamento en grupo de 
todas as problemáticas que xorden na aula

Responsabilidade individual
Control dos deberes, do material necesario (libro, 
caderno...)

Igualdade entre homes e mulleres Observación na aula.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR CADA 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.

Están incluídas na Programación xeral anual.

INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE.

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

INDICADOR
Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado.

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 
alumnado.

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE.
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7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.
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Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

INDICADOR
Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado 
con NEAE.

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 
tratar.

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e 
escrita.

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / 
traballos, etc.

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación...

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.

Periodicidade coa que se revisará a programación

En reunións de carácter mensualrealizarase un seguimento da programación didáctica por parte de 
todos os membros do departamento, ademais da posta en común que se fará entre profesores que 
impartan clase dunha mesma materia e curso.

Ao  finalizar  o  curso,  nunha  reunión  do  departamento,  farase  unha  análise  dos  resultados  e 
discutiremos os posibles cambios na programación cara o curso seguinte despois dunha posta en 
común das reflexións de cada membro segundo os indicadores do cadro seguinte:
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Indicadores de avaliación da programación didáctica

INDICADOR
Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do 
currículo.

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia.

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa 
avaliación.

5. Adecuación da metodoloxía empregada.

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados.

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade.

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais.

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación.

10. Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación.

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción.

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial.

13. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só 
para determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimentoe avaliación de 
materias pendentes. 

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro.

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas.
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INDICADOR
Escala

1 2 3 4

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do 
curso.

En Santiago a 22 de Setembro de 2021

Mª Emilia Díaz González María Castellano Méndez

Óscar Couto Viñeglas Luisa Blanco Fernández

Lucía Bordello Malde Nuria Iglesias Méndez

Paula Blanco Mosquera (Xefa de Departamento)
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