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1. Introdución

A materia  de  Matemáticas  Aplicadas  ás  Ciencias  Sociais   está  dirixida  ao  alumnado de  Ciencias  Sociais  e  de
Humanidades. Pretende dotar ao alumnado de ferramentas matemáticas necesarias para interpretar  os fenómentos
sociales, científicos e tecnolóxicos da nosa sociedade. Desenvolven a capacidade de simplificar, abstraer e razoar  e
teñen un caracter instrumental para outras materias.

Neste primeiro curso adicaremos o primeiro trimestre a estatística e probabilidade, o segundo trimestre a resolución
de problemas (alxebricos, financieiros) e o terceiro ao análise de funcións.

A  programación  das  unidades  que  compoñen este  curso  sigue  o  decreto  157/2022  polo  que  se  establecen  a
ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (Normativa LOMCE).

Esta programación didáctica está pensada para a materia de Matemáticas I de 1.º curso de bacharelato. Para a súa
elaboración tense como referencia o Decreto 157/2022, do 15 de setembro (DOG núm. 183, do 26 de setembro), polo
que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 - Modelizar e resolver problemas da vida
cotiá e das ciencias sociais aplicando diferentes
estratexias e formas de razoamento para obter
posibles solucións.

1 1-2-3 2-5 40-50 3

OBX2 - Verificar a validez das posibles solucións
dun problema empregando o  razoamento e  a
argumentac ión  para  cont ras tar  a  súa
idoneidade.

1-2 2 40 3 3

OBX3 - Formular ou investigar conxecturas ou
problemas,  ut i l izando  o  razoamento,  a
argumentación,  a  creatividade  e  o  uso  de
ferramentas  tecnolóxicas,  para  xerar  novo
coñecemento matemático.

1 1-2 1-2-3-5 3

OBX4 - Utilizar o pensamento computacional de
forma  e f icaz ,  modi f i cando,  c reando  e
xeneral izando  a lgor i tmos  que  resolvan
problemas  mediante  o  uso  das  matemáticas,
para  modelizar  e  resolver  situacións  da  vida
cotiá e do ámbito das ciencias sociais.

1-2-3 2-3-5 3

OBX5  -  Establecer,  investigar  e  uti l izar
conex i óns  en t re  a s  d i f e ren tes  i deas
matemáticas  establecendo  vínculos  entre
conceptos,  procedementos,  argumentos  e
modelos  para  dar  significado  e  estruturar  a
aprendizaxe matemática.

1-3 2-3 1
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX6 - Descubrir os vínculos das matemáticas
con outras áreas de coñecemento e profundar
nas  súas  conexións,  interre lac ionando
conceptos  e  procedementos,  para  modelizar,
resolver problemas e desenvolver a capacidade
crítica,  creativa  e  innovadora  en  situacións
diversas.

1-2 2 50 4 2-3 1

OBX7 - Representar conceptos, procedementos
e  información  matemáticos  seleccionando
diferentes tecnoloxías, para visualizar ideas e
estruturar razoamentos matemáticos.

3 1-2-5 3 41-42

OBX8  -  Comunicar  as  ideas  matemáticas,  de
forma  individual  e  colectiva,  empregando  o
soporte,  a  terminoloxía  e  o  rigor  apropiados,
para  organizar  e  consolidar  o  pensamento
matemático.

1-3 1 2-4 2-3 32

OBX9  -  Utilizar  destrezas  persoais  e  sociais,
ident i f icando  e  xest ionando  as  propias
emocións,  respectando  as  dos  demais  e
organizando activamente o traballo en equipos
heteroxéneos, aprendendo do erro como parte
do  proceso  de  aprendizaxe  e  afrontando
situacións  de  incerteza,  para  perseverar  na
consecución de obxectivos na aprendizaxe das
matemáticas.

3 5 11-12-
31-32 2-3 2

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XEstatística bidimensional1 20

Repaso da estatística unidimensional a
través de exemplos cercanos aos intereses
do alumnado.
Manexo do modo estatístico unidimensional
da calculadora científica.
Introdución ás variables bidimensionais
mediante táboas e diagramas de
dispersión.
Calculo e interpretación do índice de
correlación de Pearson.
Cálculo e interpretación da recta de
regresión.
Manexo do modo estatístico bidimensional
e do modelo de regresión lineal da
calculadora científica.
Aplicación a problemas cercanos ao
alumnado

13

XProbabilidade2 15
Introdución histórica da probabilidade.
Cálculo da probabilidade para partir do
concepto de frecuencia relativa.

13
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XProbabilidade2 15

Definición teórica da probabilidade.
Axiomática de Kolmogorov
Regla de Laplace.
Técnicas de reconto, diagramas de árbore,
combinatoria
Cálculo de probabilidades en experimentos
compostos.

13

XProxecto de investigación
estatístico3 15

Presentarase un informe escrito que inclúa:
- Obxectivos: explicar o obxectivo principal
da investigación, e os obxectivos
específicos que
se queren conseguir co traballo.
-Descrición da recollida de datos (sondaxe,
plan experimental ou base de datos
pública).
- Análise estatística e interpretación dos
resultados.
- Conclusións e posibles melloras e
extensións do proxecto.
Farase unha presentación oral do traballo.

8

Números reais X4 10
Distintos tipos de números e de intervalos.
Operacións con radicais , potencias e
logaritmos. 10

Matemática financieira X5 15
Índice de variación, IPC,   estudo dos xuros,
o TAE, os plans de pensións e aforros, os
préstamos e as hipotecas. Cálculo e
aplicación á resolución de problemas.

10

Ecuacións e Sistemas X6 20Modelizar e resolver problemas mediante o
uso de ecuacións, inecuacións e sistemas. 13

XFuncións7 10

Aspectos globais das funcións. Operacións
con funcións.
Estudo das funcións elementais e as súas
propiedades.
Utilización de funcións para modelizar
situacións da vida real.

10

XLímites e continuidade8 15

Estimación de límites a partir de gráficas e
táboas.
Cálculo de límites de funcións polinómicas e
racionais.
Aplicación dos límites ao estudo da
continuidade dunha función e ao cálculo de

10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XLímites e continuidade8 15asíntotas. 10

XDerivadas9 20

Cálculo e interpretación das taxas de
variación media e instantánea.
Cálculo da derivada dunha función nun
punto empregando a definición.
Regras de derivación.
Obtención da recta tanxente a unha curva
nun punto .

13

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Estatística bidimensional

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Adquirir novo coñecemento matemático
mediante a formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada.

Estudar se dúas variables están ou non
relacionadas empregando o coeficiente
de correlación de Pearson.

CA4.2 - Representar ideas matemáticas,
estruturando diferentes razoamentos matemáticos e
seleccionando as tecnoloxías máis adecuadas.

Representar mediante diagramas de
dispersión unha variable bidimensional,
sendo capaz de ver o tipo e grao de
correlación.

CA4.3 - Resolver problemas en situacións diversas,
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Estimar, cando teña sentido, unha
variable en función de outra empregando
a recta de regresión lineal  para a
resolución de problemas.

CA4.4 - Empregar algunhas estratexias e
ferramentas, incluídas as dixitais, para resolver
problemas da vida cotiá e das ciencias sociais,
valorando a súa eficiencia en cada caso.

Empregar o modo estatístico da
calculadora científica para calcular as
distribucións marxinais e o coeficiente de
correlación na resolución dun problema

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Organización e análise de datos.

- Variables bidimensionais: distribución conxunta e distribucións marxinais e condicionadas. Análise da dependencia
estatística.

- Estudo da relación entre dúas variables mediante a regresión lineal e cuadrática: valoración gráfica da pertinencia
do axuste. Diferenza entre correlación e causalidade.

- Coeficientes de correlación lineal e de determinación: cuantificación da relación lineal, predición e valoración da
súa fiabilidade en contextos das ciencias sociais.

- Calculadora, folla de cálculo ou software específico na análise de datos estatísticos.
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Contidos

- Inferencia.

- Análise de mostras unidimensionais e bidimensionais mediante ferramentas tecnolóxicas co fin de emitir xuízos e
tomar decisións.

2

Título da UDUD

Probabilidade

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Adquirir novo coñecemento matemático
mediante a formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada

Empega  técnicas de reconto a partir da
formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada.

CA1.3 - Resolver problemas en situacións diversas,
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Resolve problemas  de probabilidade a
través dos principios do producto e da
adición, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias e
ferramentas, incluídas as dixitais, na resolución de
problemas da vida cotiá e das ciencias sociais,
valorando a súa eficiencia en cada caso.

Emprega os diagramas de árbore ou as
táboas de continxencia para resolver
problemas reais.

CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático
mediante a formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada.

Emprega os cocepto de probabilidade dun
suceso en pequenos exercicios teóricos

CA2.3 - Resolver problemas, establecendo e
aplicando conexións entre as diferentes ideas
matemáticas.

Resolve problemas relacionando a
frecuencia relativa coa probabilidade.

CA4.1 - Adquirir novo coñecemento matemático
mediante a formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada.

Resolve problemas sinxelos  de
experimentos compostos  nos que
precise empregar o teorema de Bayes ou
o de probabilidades Totais.

CA4.3 - Resolver problemas en situacións diversas,
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Resolve problemas  de experimentos
compostos  en contextos reais  nos que
precise empregar o teorema de Bayes ou
o de probabilidades Totais

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Concepto e utilidade das técnicas de reconto.

- Aplicación dos principios do produto e da adición á resolución de problemas.

- Uso dos diagramas de árbore e das técnicas da combinatoria (variacións con e sen repetición, combinacións e
permutacións), para resolver situacións da vida real.
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Contidos

- Medición.

- A probabilidade como medida da incerteza asociada a fenómenos aleatorios.

- Incerteza.

- Cálculo da probabilidade para partir do concepto de frecuencia relativa.

- Cálculo de probabilidades en experimentos simples: a regra de Laplace en situacións de equiprobabilidade
aplicando diferentes técnicas de reconto, incluída a combinatoria. Axiomática de Kolmogorov.

- Cálculo de probabilidades en experimentos compostos.

- Resolución de problemas utilizando técnicas de reconto, diagramas de árbore e táboas de continxencia.

3

Título da UDUD

Proxecto de investigación estatístico

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA4.1 - Adquirir novo coñecemento matemático
mediante a formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada.

Deseña un proxecto estatístico para dar
resposta a un problema ou conxectura.

CA4.2 - Representar ideas matemáticas,
estruturando diferentes razoamentos matemáticos e
seleccionando as tecnoloxías máis adecuadas.

Realiza representacións gráficas a partir
dos datos obtidos

CA4.3 - Resolver problemas en situacións diversas,
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Extrae concusións a partir das
representacións gráficas e do analise
estatístico dos datos.

CA4.4 - Empregar algunhas estratexias e
ferramentas, incluídas as dixitais, para resolver
problemas da vida cotiá e das ciencias sociais,
valorando a súa eficiencia en cada caso.

Emprega ferramentas estatísticas e
informáticas para tratrar e analizar os
datos obtidos.

CA5.1 - Analizar a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade reflexionando sobre a súa
contribución na proposta de solucións a situacións
complexas e aos retos que se expoñan nas ciencias
sociais.

Vaolora a importancia da estatística e do
método científico para o
desenvolvemento do proxecto.

CA5.2 - Afrontar as situacións de incerteza,
identificando e xestionando emocións e aceptando e
aprendendo do erro como parte do proceso de
aprendizaxe das matemáticas.

Afronta as dificultades que aparecen no
desenvolvemento do proxecto ,
xestionando emocións e véndoas como
unha oportunidade de aprendizaxe.

CA5.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante, aceptando e aprendendo da crítica
razoada ao facer fronte ás diferentes situacións na
aprendizaxe das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva e
perseverante ante as dificultades que
aparecen no desenvolvemento do
proxecto ,
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Participar en tarefas matemáticas de forma
activa en equipos heteroxéneos, respectando as
emocións e experiencias dos demais, escoitando o
seu razoamento, identificando as habilidades sociais
máis propicias e fomentando o benestar grupal e as
relacións sa

Participa activamente nun equipo de
traballo para a elaboración dun proxecto
estatístico respectando as emocións e
experiencias dos demais, escoitando o
seu razoamento, identificando as
habilidades sociais máis propicias e
fomentando o benestar grupal

CA5.5 - Mostrar organización ao comunicar as ideas
matemáticas, empregando o soporte, a terminoloxía
e o rigor apropiados.

Expón o proxecto realizado empregando a
terminoloxía e o rigor apropiados.

CA5.6 - Recoñecer e empregar a linguaxe
matemática en diferentes contextos, comunicando a
información con precisión e rigor.

Redata un informe sobre o proxecto
realizado empregando a linguaxe
matemática con precisión e rigor e
seguindo as pautas do método científico.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Organización e análise de datos.

- Variables bidimensionais: distribución conxunta e distribucións marxinais e condicionadas. Análise da dependencia
estatística.

- Estudo da relación entre dúas variables mediante a regresión lineal e cuadrática: valoración gráfica da pertinencia
do axuste. Diferenza entre correlación e causalidade.

- Coeficientes de correlación lineal e de determinación: cuantificación da relación lineal, predición e valoración da
súa fiabilidade en contextos das ciencias sociais.

- Calculadora, folla de cálculo ou software específico na análise de datos estatísticos.

- Inferencia.

- Deseño de estudos estatísticos relacionados coas ciencias sociais utilizando ferramentas dixitais. Técnicas de
mostraxe sinxelas.

- Análise de mostras unidimensionais e bidimensionais mediante ferramentas tecnolóxicas co fin de emitir xuízos e
tomar decisións.

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Actitudes inherentes ao traballo matemático como o esforzo, a perseveranza, a tolerancia á frustración, a incerteza
e a autoavaliación, indispensables para afrontar eventuais situacións de tensión e ansiedade na aprendizaxe das
matemáticas.

- Tratamento do erro, individual e colectivo, como elemento mobilizador de saberes previos adquiridos e xerador de
oportunidades de aprendizaxe na aula de matemáticas.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Recoñecemento e aceptación de diversas formulacións na resolución de problemas, transformando os enfoques
dos demais en novas e melloradas estratexias propias, mostrando empatía e respecto no proceso.

- Técnicas e estratexias de traballo en equipo para a resolución de problemas e tarefas matemáticas, en grupos
heteroxéneos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Destrezas para desenvolver unha comunicación efectiva: a escoita activa, a formulación de preguntas ou a
solicitude e prestación de axuda cando sexa necesario.

- Valoración da contribución das matemáticas ao longo da historia no avance das ciencias sociais.
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Contidos

- Comunicación e organización.

- Comunicación das ideas matemáticas de maneira ordenada e coherente, empregando o soporte, a terminoloxía e o
rigor apropiados.

- Recoñecemento e utilización da linguaxe matemática en diferentes contextos, comunicando a información con
precisión e rigor.

- Planificación de procesos de matematización e modelización, en contextos da vida cotiá e das ciencias sociais.

4

Título da UDUD

Números reais

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Distingue os racionais e os irracionais e
pode representalos aproximadamente na
recta real.
Representa xeometrica e alxebricamente
os intervalos e as semirectas da recta
real.
Opera con potencias, raíces e logaritmos
empregando as súas propiedades e a
calculadora.
Relove problemas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cantidade.

- Números reais (racionais e irracionais): comparación, ordenación, clasificación e contraste das súas propiedades.

- Representación na recta real de intervalos e semirrectas.

- Sentido das operacións.

- Potencias, raíces e logaritmos: comprensión e utilización das súas relacións para simplificar e resolver problemas.

5

Título da UDUD

Matemática financieira

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.3 - Resolver problemas en situacións diversas,
utilizando procesos matemáticos, establecendo e
aplicando conexións entre o mundo real, outras
áreas de coñecemento e as matemáticas.

Resolve problemas utilizando procesos
matemáticos e aplicando conexións entre
o mundo financieiro (IPC, xuros, TAE,
anualidades de capitalización, plans de
pensións e aforro, etc) e as matemáticas.

CA1.4 - Empregar algunhas estratexias e
ferramentas, incluídas as dixitais, na resolución de
problemas da vida cotiá e das ciencias sociais,
valorando a súa eficiencia en cada caso.

Resolve problemas da vida cotiá que
involucren o emprego de aumentos e
diminuciones porcentuales.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sentido das operacións.

- Potencias, raíces e logaritmos: comprensión e utilización das súas relacións para simplificar e resolver problemas.

- Educación financeira.

- Índice de variación e variación porcentual. O IPC.

- Uso das progresións para estudar o xuro simple e o xuro composto. Cálculo da taxa de xuro anual equivalente
(TAE) en casos sinxelos.

- Estudo das operacións ofrecidas por entidades financeiras relacionadas coas anualidades de capitalización: plans
de pensións e de aforro.

- Cálculo de anualidades e mensualidades de amortización: hipotecas e préstamos bancarios.

- Resolución de problemas relacionados coa educación financeira con ferramentas tecnolóxicas.

6

Título da UDUD

Ecuacións e Sistemas

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.2 - Obter todas as posibles solucións
matemáticas de problemas da vida cotiá e das
ciencias sociais, describindo o procedemento
realizado.

Obtén todas as posibles solucións de
problemas das ciencias sociais que
poidan formularse mediante ecuacións
cuadráticas, exponenciais ou logarítmicas
sinxelas describindo o procedemento
utilizado.

CA3.3 - Comprobar a validez matemática das
posibles solucións dun problema, utilizando o
razoamento e a argumentación.

Comproba a validez matemática das
posibles solucións dun problema de
ecuacións, inecuacións ou sistemas,
utilizando o razoamento e a
argumentación.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Modelo matemático.

- Uso de ecuacións, inecuacións, sistemas de ecuacións e inecuacións para modelizar situacións das ciencias sociais
e da vida real.

- Igualdade e desigualdade.

- Resolución de ecuacións cuadráticas e reducibles a elas e de ecuacións exponenciais e logarítmicas sinxelas.

- Resolución de sistemas de ecuacións de segundo grao con dúas incógnitas.

- Resolución gráfica e alxébrica de sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas.

- Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá e das ciencias sociais, usando lapis e papel ou medios
tecnolóxicos, e interpretando as solucións.

- Pensamento computacional.

- Comparación de algoritmos alternativos para o mesmo problema mediante o razoamento lóxico.

7

Título da UDUD

Funcións

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 90

CA2.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Relaciona o estudo dunha funcíón coa
álxebra e a aritmética
Constrúe as gráficas das funcións
elementais a partir das súa ecuación
alxébrica ou dunha táboa.
Identificas as gráficas das funcións
elementais a partir das súas principáis
características.
Opera, compón e calcula a inversa de
funcións.

CA2.3 - Resolver problemas, establecendo e
aplicando conexións entre as diferentes ideas
matemáticas.

Resolver un problema modelizando un
problema real mediante unha función.

CA2.4 - Seleccionar a solución máis adecuada dun
problema en función do contexto (sostibilidade,
consumo responsable, equidade...) usando o
razoamento e a argumentación.

Estudo dos máximos e mínimos absolutos
ou relativos tendo en conta o dominio da
función establecido polo contexto do
problema.

CA3.1 - Interpretar, modelizar e resolver situacións
problematizadas da vida cotiá e das ciencias sociais,
utilizando o pensamento computacional, modificando
ou creando algoritmos.

Modelización dun problema real mediante
unha función.

CA3.5 - Seleccionar e utilizar diversas formas de
representación, valorando a súa utilidade para
compartir información.

Representa gráficamente funcións con
lápis e papel valorando a súa utilidade
para compartir información.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 10
CA3.4 - Empregar ferramentas tecnolóxicas
adecuadas na formulación ou investigación de
conxecturas ou problemas.

Representa con GeoGebra funcións para
dar resposta a un problema ou
conxectura.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cambio.

- Transformacións de funcións (operacións aritméticas, composición, valor absoluto e inversa), utilizando
ferramentas dixitais para realizar as operacións coas expresións simbólicas máis complicadas.

- Padróns.

- Xeneralización de padróns en situacións sinxelas, usando regras simbólicas ou funcións definidas explícita e
recorrentemente.

- Modelo matemático.

- Relacións cuantitativas esenciais en situacións sinxelas: estratexias de identificación e determinación da clase de
funcións que poden modelizalas, obtendo conclusións razoables.

- Relacións e funcións.

- Funcións a partir de táboas e gráficas. Aspectos globais dunha función.

- As funcións e a súa representación gráfica na interpretación de situacións relacionadas coa vida cotiá e as ciencias
sociais, utilizando lapis e papel ou ferramentas dixitais.

- Representación gráfica de funcións utilizando a expresión máis adecuada.

- Propiedades das distintas clases de funcións, incluídas polinómica, exponencial, racional sinxela, irracional,
logarítmica, periódica e a anacos: comprensión e comparación.

- Álxebra simbólica na representación e explicación de relacións matemáticas das ciencias sociais.

- Pensamento computacional.

- Análise, formulación e resolución de problemas da vida cotiá e das ciencias sociais utilizando programas e
ferramentas adecuados.

8

Título da UDUD

Límites e continuidade

Duración

15

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Adquirir novo coñecemento matemático
mediante a formulación de conxecturas e problemas
de forma guiada.

Calcula as asíntotas dunha función
racional  empregando límites e o cálculo
do dominio.
Emprega límites para estudar se unha
función é continua nun punto.
Emprega límites para estudar o
comportamento dunha función en un
punto.
Resolve indeterminacións en casos
sinxelos empregando técnicas alxébricas

CA2.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Calcula límites sinxelos a partir dunha
táboa de valores ou a partir dunha
gráfica.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cambio.

- Estimación ou cálculo do valor do límite dunha función nun punto a partir dunha táboa, un gráfico ou unha
expresión alxébrica.

- Cálculo de límites no infinito de funcións polinómicas e racionais e resolución de indeterminacións en casos
sinxelos.

- Estudo da continuidade dunha función gráfica ou analiticamente, tipificando, cando cumpra, os tipos de
descontinuidade.

- Aplicación do cálculo de asíntotas horizontais, verticais e oblicuas de funcións polinómicas e racionais á
representación gráfica de funcións.

9

Título da UDUD

Derivadas

Duración

20

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA2.2 - Manifestar unha visión matemática
integrada, investigando e conectando as diferentes
ideas matemáticas.

Calcula a derivada nun punto
empregando a definición (cálculo de
límites).
Calcula a recta tanxente nun punto
empregando o cálculo de derivadas.
Calcula derivadas e simplifica as
expresións resultantes manexando o
cálculo alxébrico.

CA2.3 - Resolver problemas, establecendo e
aplicando conexións entre as diferentes ideas
matemáticas.

Resolve problemas nos que precise a
derivada

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Cambio.

- Cálculo e interpretación da taxa de variación media (TVM) dunha función nun intervalo en contextos das ciencias
sociais.

- Aproximación da TVM dunha función en intervalos moi pequenos pola taxa de variación instantánea nun punto.

- Cálculo da derivada dunha función nun punto mediante a definición en casos sinxelos.

- Regras de derivación e a súa aplicación ao cálculo de derivadas. Obtención da recta tanxente a unha curva nun
punto.

4.1. 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 as competencias acadadas 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, traballarase nos proxectos (individuais e grupais) e faranse
pequenas exposicións.

As entregas de exercicios e traballos faranse a través da aula virtual.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Ordenador persoal /tablet

Conexión á rede

Aula virtual

Calculadora científica

Folla de cálculo

Google Drive

GeoGebra
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

-  A principio de curso estudaranse os expedientes académicos do alumnado para detectar  as dificultades que
arrastran de cursos anteriores, prestando especial atención ás repeticións, materias non superadas e os informes
proporcionados por o departamento de orientación.

- Ao comezo de cada tema pescudarase sobre os coñecemientos previos do alumnado.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

13

UD 2

13

UD 3

8

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

13

UD 7

10

UD 8

10

UD 9

13

Total

100

Proba
escrita 100 100 0 100 100 100 90 100 100 91

Táboa de
indicadores 0 0 100 0 0 0 10 0 0 9

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

A nota de cada trimestre calcularase facendo unha media ponderada das unidades correspondentes.

A cualificación final será a nota máis alta (redondeada ás unidades) entre o exame final e a media das cualificacións
(aproximadas ás centésimas) das tres avaliacións.

Para superar a materia o alumno ten que ter unha nota de 5 ou superior na cualificación final.

Criterios de cualificación:

Criterios de recuperación:

O alumnado terá a oportunidade de presentarse a unha proba trimestral para subir nota, que se fixará durante o
mesmo trimestre ou nas primeiras semanas do trimestre seguinte, onde poderán mellorar os resultados das probas
escritas.

A nota obtida nunha proba de subida de nota dunha avaliación substituirá á correspondente nota das probas escritas,
sempre e cando sexa superior.

Antes da data de avaliación final ordinaria, haberá un exame final de recuperación de toda a materia, o cal será
obrigatorio para o alumnado que teña suspensa algunha avaliación cunha nota inferior a 4 . A este exame tamén
poderá presentarse o alumnado para subir nota.

O exame de subida de nota da terceira avaliación e o exame final poden ter lugar simultaneamente. Neste caso, so
será posible presentarse a un deles.
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5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

O alumnado de 1º BAC non ten materias pendentes.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas contempladas son:

-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.

- Exercicios específicos para reforzar algúns estándares

- Probas de recuperación.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X X X X X

ET.2 - Expresión escrita X X X X X X X X

ET.3 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.4 - Comunicación
audiovisual. Na exposición
dos traballos realizados

X

ET.5 - Traballo en equipo. (Na
realización de tarefas e
proxectos).

X

ET.6 - Espíritu emprendedor.
(Na realización de tarefas e
proxectos.)

X

ET.7 - Fomento do espíritu
crítico. Na análise dos
exercicios e problemas.

X X X X X X X X

ET.8 - A creatividade X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.9 - Igualdade de xénero X X X X X X X X

UD 9

ET.1 - Comprensión lectora. X

ET.2 - Expresión escrita X

ET.3 - Competencia dixital X

ET.4 - Comunicación
audiovisual. Na exposición
dos traballos realizados
ET.5 - Traballo en equipo. (Na
realización de tarefas e
proxectos).
ET.6 - Espíritu emprendedor.
(Na realización de tarefas e
proxectos.)
ET.7 - Fomento do espíritu
crítico. Na análise dos
exercicios e problemas.

X

ET.8 - A creatividade X

ET.9 - Igualdade de xénero X

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

É un concurso organizado pola SGAPEIO na que o alumnado
presenta traballos de investigación estatística e operativa.

Participación  no  concurso  da  Incubadora  de
Sondaxes e Experimentos da SGAPEIO

Observacións:
Presentarase a este concurso os traballos elaborados polo alumnado que cumpran coas bases e que acaden unha
calidade aceptable.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado
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Participación activa do alumnado

Motivación do alumnado

Atención do alumnado con necesidades educativas especiales.

Atención adecuada á diversidade do alumnado

Incorporación das novas tecnoloxías ao proceso de ensino-aprendizaxe de maneira efectiva

Combinación do traballo individual e en equipo de xeito eficiente

Comunicación rápida e razoada ao alumnado do resultado das probas

Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación

Información do proceso de ensino-aprendizaxe ao alumnado, persoa titora e familias

Implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación

Estes indicadores de logro establecidos valoraranse nunha escal de 1 a 4:

1 = non acadado.

2 = mellorable

3 = conseguido

4 = excelente

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

En reunións de carácter  mensual  realizarase 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 global tendo en conta os indicadores de
logro e valoraranse os posibles cambios na programación cara o curso seguinte.

9. Outros apartados
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