
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 f 

 h 

 B1.1. Planificación e 
expresión verbal do 
proceso de resolu-
ción de problemas. 

 B1.1. Expresar verbal-

mente e de xeito razo-

ado o proceso seguido 

na resolución dun pro-

blema. 

 MAPB1.1.1. Expresa verbalmen-

te, de xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun pro-

blema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

1  CCL 

 CMCCT 

 PR 

 DE 

100
% 

   Todas 1º 

2º 

3º 

 f 

 h 

 B1.2. Estratexias e 

procedementos pos-

tos en práctica: uso 

da linguaxe apropia-

da (gráfica, numéri-

ca, alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución 

de subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares sinxelos, 

procura de regulari-

dades e leis, etc. 

 B1.3. Reflexión sobre 

os resultados: revi-

sión das operacións 

utilizadas, asignación 

de unidades aos re-

sultados, comproba-

ción e interpretación 

das solucións no 

contexto da situa-

ción, procura doutras 

formas de resolución, 

 B1.2. Utilizar procesos 

de razoamento e estra-

texias de resolución de 

problemas, realizando 

os cálculos necesarios 

e comprobando as so-

lucións obtidas. 

 MAPB1.2.1. Analiza e comprende 

o enunciado dos problemas (da-

tos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

. Comprende o enunciado dos 
problemas. 

1  CCL 

 CMCCT 

 PR 

 TR 

 DE 

 

20% 50% 30%  Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.2.2. Valora a información 

dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do proble-

ma. 

Valora a información dun enuncia-
do. 

1  CMCCT  PR 

 TR 

 DE 

 

50%  50%  Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.2.3. Realiza estimacións 

e elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

Realiza estimacións sobre os 
resultados dos problemas que 
cumpra resolver. 

1  CMCCT  PR 

 TR 

 

 

50%  50%  Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de razoa-

mento na resolución de proble-

mas, reflexionando sobre o pro-

ceso de resolución de problemas. 

Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na reso-
lución de problemas. 

  CMCCT 

 CAA 

 PR 

 TR 

 

 

20% 50% 30%  Todas 1º 

2º 

3º 
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Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 
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Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

etc. 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B1.2. Estratexias e 

procedementos pos-

tos en práctica: uso 

da linguaxe apropia-

da (gráfica, numéri-

ca, alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, resolución 

de subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares sinxelos, 

procura de regulari-

dades e leis, etc. 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e investi-
gacións matemáticas 
escolares, en contex-
tos numéricos, xeo-
métricos, funcionais, 
estatísticos e proba-
bilísticos, de xeito 
individual e en equi-
po. Elaboración e 
presentación dos 
informes correspon-
dentes. 

 B1.3. Describir e anali-

zar situacións de cam-

bio, para atopar pa-

tróns, regularidades e 

leis matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, funcio-

nais, estatísticos e pro-

babilísticos, valorando 

a súa utilidade para 

facer predicións. 

 MAPB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas 

en situacións de cambio, en con-

textos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabi-

lísticos. 

Identifica regularidades en distin-
tos contextos. 

1  CMCCT  PR 

 EX 

 TIC 

 

20%  40% 40
% 

Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.3.2. Utiliza as leis mate-

máticas atopadas para realizar 

simulacións e predicións sobre os 

resultados esperables, e valora a 

súa eficacia e a súa idoneidade. 

Utiliza as leis matemáticas para 
realizar simulacións e predicións. 

1  CMCCT  PR 

 TR 

 

 

  50% 50% Todas 1º 

2º 

3º 

 b 

 e 

 f 

 B1.3. Reflexión sobre 

os resultados: revi-

sión das operacións 

utilizadas, asignación 

 B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

 MAPB1.4.1. Afonda nos proble-

mas logo de resolvelos, revisando 

o proceso de resolución e os pa-

sos e as ideas importantes, anali-

Revisa o proceso de resolución 
dos problemas e analiza a cohe-
rencia da solución. 

1  CMCCT  PR 

 DE 

 

20% 50% 30%  Todas 1º 

2º 

3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

de unidades aos re-

sultados, comproba-

ción e interpretación 

das solucións no 

contexto da situa-

ción, procura doutras 

formas de resolución, 

etc. 

outras preguntas, ou-

tros contextos, etc. 

zando a coherencia da solución 

ou procurando outras formas de 

resolución. 

 MAPB1.4.2. Formúlase novos 

problemas, a partir de un resolto, 

variando os datos, propondo no-

vas preguntas, resolvendo outros 

problemas parecidos, formulando 

casos particulares ou máis xerais 

de interese, e establecendo cone-

xións entre o problema e a reali-

dade. 

Formúlase novos problemas, a 
partir dun resolto, cambiando os 
datos. 

1  CMCCT 

 CAA 

 TR 

 DE 

 

 

 

50%  50%  Todas 1º 

2º 

3º 

 f 

 h 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e investi-
gacións matemáticas 
escolares, en contex-
tos numéricos, xeo-
métricos, funcionais, 
estatísticos e proba-
bilísticos, de xeito 
individual e en equi-
po. Elaboración e 
presentación dos 
informes correspon-
dentes. 

 B1.5. Elaborar e pre-

sentar informes sobre o 

proceso, os resultados 

e as conclusións obti-

das nos procesos de 

investigación. 

 MAPB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes: alxébrica, grá-

fica, xeométrica e estatístico-

probabilística. 

Expón o proceso seguido empre-
gando linguaxe matemática axei-
tada. 

1  CCL 

 CMCCT 

 DE 

 

50%  50%  Todas 1º 

2º 

3º 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de mate-
matización e modeli-
zación, en contextos 
da realidade e ma-
temáticos, de xeito 
individual e en equi-
po. 

 B1.6. Desenvolver 

procesos de matemati-

zación en contextos da 

realidade cotiá (numé-

ricos, xeométricos, fun-

cionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir 

 MAPB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade sus-

ceptibles de conter problemas de 

interese. 

Identifica situacións problemáticas  
da realidade. 

1  CMCCT 

 CSC 

 TR 

 DE 

 

20%  50% 30
% 

Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.6.2. Establece conexións 

entre un problema do mundo real 

Identifica o problema matemático 
que subxace en situacións reais. 

1  CMCCT 

 CSIEE 

 TR 

 DE 

20%  50% 30
% 

 Todas 1º 

2º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

 g da identificación de si-

tuacións problemáticas 

da realidade. 

e o mundo matemático, identifi-

cando o problema ou os proble-

mas matemáticos que subxacen 

nel e os coñecementos matemáti-

cos necesarios. 

 3º 

 MAPB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a resolu-

ción dun problema ou duns pro-

blemas dentro do campo das ma-

temáticas. 

Usa modelos matemáticos. 1  CMCCT  TR 

 

 

20%  50% 30
% 

 Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no con-

texto da realidade. 

Interpreta a solución dun problema 
en contextos coñecidos. 

1  CMCCT  PR 

 TR 

 DE 

 

20% 50% 30%  Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.6.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para 

valorar a adecuación e as limita-

cións dos modelos, e propón me-

lloras que aumenten a súa efica-

cia. 

Realiza simulacións  en contextos 
coñecidos. 

1  CMCCT  PR 

 TR 

 TIC 

 DE 

 

10%   90
% 

 1, 7, 
9, 10 

1º 

3º 

 e 

 f 

 g 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de mate-
matización e modeli-
zación, en contextos 
da realidade e ma-
temáticos, de xeito 
individual e en equi-
po. 

 B1.7. Valorar a modeli-

zación matemática co-

mo un recurso para 

resolver problemas da 

realidade cotiá, ava-

liando a eficacia e as 

limitacións dos mode-

los utilizados ou cons-

 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o 
proceso, obtén conclusións sobre 
el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

Reflexiona sobre o proceso valo-
rando outras opinións 

1  CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 PR 

 TR 

 DE 

 

 

100
% 

   Todas 1º 

2º 

3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

truídos. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

 B1.5. Práctica dos 
procesos de mate-
matización e modeli-
zación, en contextos 
da realidade e ma-
temáticos, de xeito 
individual e en equi-
po. 

 B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

 MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en ma-

temáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da críti-

ca razoada). 

Desenvolve actitudes de esforzo, 
perseveranza e flexibilidade. 

1  CMCCT 

 CSIEE 

 CSC 

 PR 

 EX 

 DE 

 

100
% 

   Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.8.2. Formúlase a resolu-

ción de retos e problemas coa 

precisión, esmero e interese ade-

cuados ao nivel educativo e á difi-

cultade da situación. 

Fórmulase a resolución de retos e 
problemas con interese. 

1  CMCCT  PR 

 

 

100
% 

   Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e adopta 

a actitude axeitada para cada ca-

so. 

Adopta a actitude axeitada ante 
problemas ou exercicios. 

1  CMCCT  PR 

 EX 

 

 

 50% 50%  Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes 

de curiosidade e indagación, xun-

to con hábitos de formular e for-

mularse preguntas, e procurar 

respostas axeitadas, tanto no es-

tudo dos conceptos como na re-

solución de problemas. 

Desenvolve actitudes de curiosi-
dade e indagación no estudo dos 
conceptos e na resolución de 
problemas. 

1  CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 PR 

 DE 

 

50%  50%  Todas 1º 

2º 

3º 

 MAPB1.8.5. Desenvolve habilida-
des sociais de cooperación e tra-
ballo en equipo.  

Participa activamente no traballo 
en equipo. 

1  CSIEE 

 CSC 

 TR 

 

 

20%  50% 30% Todas 1º 

2º 

3º 

  b 

 g 

 B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

 B1.9. Superar bloqueos 

e inseguridades ante a 

 MAPB1.9.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de pro-

Toma decisións e valora as súas 
consecuencias. 

1  CMCCT 

 CSIEE 

 PR 

 TR 

50%  50%  Todas 1º 

2º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificulta-

des propias do traba-

llo científico. 

resolución de situa-

cións descoñecidas. 

blemas, de investigación e de ma-

tematización ou de modelización, 

e valora as consecuencias destas 

e a súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

 DE 

 

3º 

 b 

 g 

 B1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas e 

afrontar as dificulta-

des propias do traba-

llo científico. 

 B1.10. Reflexionar 

sobre as decisións to-

madas e aprender diso 

para situacións simila-

res futuras. 

 MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a po-

tencia e a sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para situacións 

futuras similares. 

Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos e aprende para 
situacións futuras similares. 

1  CMCCT 

 CAA 

 PR 

 TR 

 

 

 

50%  50%   Todas 1º 

2º 

3º 

 b 

 e 

 f 

 g 

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

– Recollida ordenada e 
a organización de 
datos.  

– Elaboración e crea-
ción de representa-
cións gráficas de da-
tos numéricos, fun-
cionais ou estatísti-
cos. 

– Facilitación da com-
prensión de concep-
tos e propiedades 
xeométricas ou fun-
cionais, e realización 
de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simula-
cións e elaboración 

 B1.11. Empregar as 

ferramentas tecnolóxi-

cas adecuadas, de xei-

to autónomo, realizan-

do cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísti-

cos, facendo represen-

tacións gráficas, recre-

ando situacións mate-

máticas mediante simu-

lacións ou analizando 

con sentido crítico si-

tuacións diversas que 

axuden á comprensión 

de conceptos matemá-

ticos ou á resolución de 

problemas. 

 MAPB1.11.1. Selecciona ferra-

mentas tecnolóxicas axeitadas e 

utilízaas para a realización de cál-

culos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade 

destes impida ou non aconselle 

facelos manualmente. 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas para a realización de 
cálculos. 

1  CMCCT 

 CD 

 TIC 

 EX 

 TR 

 

  50% 50% Todas 1º 

2º 

3º 

 

 MAPB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer represen-

tacións gráficas de funcións con 

expresións alxébricas complexas 

e extraer información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de 
funcións. 

1  CMCCT  TIC 

 

 

 

  20% 70% 9, 10 3º 

 MAPB1.11.3. Deseña representa-

cións gráficas para explicar o pro-

ceso seguido na solución de pro-

blemas, mediante a utilización de 

Deseña representacións gráficas  
para explicar o proceso seguido. 

1  CMCCT  TIC 

 TR 

 

 

  30% 70% Todas 1º 

2º 

3º 

 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

de predicións sobre 
situacións matemáti-
cas diversas. 

– Elaboración de in-
formes e documen-
tos sobre os proce-
sos levados a cabo e 
as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunica-
ción e compartición, 
en ámbitos apropia-
dos, da información 
e as ideas matemáti-
cas. 

medios tecnolóxicos.  

 MAPB1.11.4.. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con ferra-

mentas tecnolóxicas interactivas 

para amosar, analizar e compren-

der propiedades xeométricas 

Utiliza ferramentas tecnolóxicas 
para comprender  propiedades 
xeométricas. 

1  CMCCT  TIC 

 

 

 

   100% 7, 8 3º 

 MAPB1.11.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas, ex-
traer información e elaborar con-
clusións. 

Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas 
estatísticas 

1  CMCCT  TIC 

 

 

   100% 1 1º 

 

 

 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 crea-
ción de representa-
cións gráficas de da-
tos numéricos, fun-
cionais ou estatísti-
cos. 

– Facilitación da com-
prensión de concep-
tos e propiedades 
xeométricas ou fun-
cionais, e realización 
de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simula-
cións e elaboración 
de predicións sobre 

 B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da informa-

ción e da comunicación 

de maneira habitual no 

proceso de aprendiza-

xe, procurando, anali-

zando e seleccionando 

información salientable 

en internet ou noutras 

fontes, elaborando do-

cumentos propios, fa-

cendo exposicións e 

argumentacións destes 

e compartíndoos en 

ámbitos apropiados 

para facilitar a interac-

ción. 

 MAPB1.12.1. Elabora documen-

tos dixitais propios (de texto, pre-

sentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso 

de procura, análise e selección de 

información salientable, coa fe-

rramenta tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa discusión 

ou difusión. 

Elabora e comparte documentos 
dixitais sinxelos. 

1  CCL 

 CD 

 TIC 

 TR 

 

10%  20% 70% Todas 1º 

2º 

3º 

 

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballados na 

aula. 

Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral. 

1  CCL  TIC 

 DE 

 TR 

 

50%  20% 30% 1, 7, 9 1º 

3º 

 

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente 

os medios tecnolóxicos para es-

truturar e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo a in-

formación das actividades, anali-

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de apren-
dizaxe. 

1  CD 

 CAA 

 TIC 

 

 

 

   100% Todas 1º 

2º 

3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

situacións matemáti-
cas diversas. 

– Elaboración de in-
formes e documen-
tos sobre os proce-
sos levados a cabo e 
as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunica-
ción e compartición, 
en ámbitos apropia-
dos, da información 
e as ideas matemáti-
cas. 

zando puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativo e estable-

cendo pautas de mellora. 

 MAPB1.12.4. Emprega ferramen-
tas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

Emprega ferramentas tecnolóxicas 
sinxelas para compartir ideas e 
tarefas. 

1  CD 

 CSC 

 CSIEE 

 TIC 

 TR 

 

   100% Todas 1º 

2º 

3º 

 

 e 

 f 

g 

 

 B2.1. Potencias de 
números naturais 
con expoñente entei-
ro. Significado e uso. 
Potencias de base 
10. Aplicación para a 
expresión de núme-
ros moi pequenos. 
Operacións con nú-
meros expresados 
en notación científi-
ca. Aplicación a pro-
blemas extraídos do 
ámbito social e físico. 

 B2.2. Xerarquía de 

operacións. 

 B2.3. Números 

decimais e racionais. 

Transformación de 

fraccións en deci-

mais e viceversa. 

 

B2.1. Utilizar as propieda-
des dos números racio-

nais e decimais para 
operar con eles, utilizando 

a forma de cálculo e 
notación adecuada, para 

resolver problemas, e 
presentando os resulta-

dos coa precisión requiri-
da. 

Bloque 2. Números e álxebra 

 MAPB2.1.1. Aplica as propieda-

des das potencias para simplificar 

fraccións cuxos numeradores e 

denominadores son produtos de 

potencias. 

Aplica as propiedades das poten-
cias para simplificar fraccións 
cuxos numeradores e denomina-
dores son produtos de potencias. 

4  CMCCT  EX 

 TIC 

 

 80% 10% 10% 2 1º 

 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o 

decimal equivalente a unha frac-

ción, entre decimais finitos e de-

cimais infinitos periódicos, e indi-

ca, nese caso, o grupo de deci-

mais que se repiten ou forman 

período. 

Distingue entre decimais finitos e 
decimais infinitos periódicos e 
indica o período. 

2  CMCCT  TIC 

 EX 

 

 70% 20% 10% 2 1º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

Números decimais 

exactos e periódicos. 

 B2.4. Operacións 

con fraccións e de-

cimais. Cálculo apro-

ximado e redondeo. 

Erro cometido. 

B2.5. Elaboración e 
utilización de estrate-

xias para o cálculo 
mental, para o cálculo 
aproximado e para o 

cálculo con calculadora 
ou outros medios 

tecnolóxicos. 

      MAPB2.1.3. Expresa certos 

números moi grandes e moi pe-

quenos en notación científica, 

opera con eles, con e sen calcu-

ladora, e utilízaos en problemas 

contextualizados. 

Expresa números moi grandes e 
moi pequenos en notación científi-
ca e opera con eles. 

5  CMCCT  PR 

 EX 

 

 80% 10% 10% 2 1º 

 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. 

Emprega técnicas adecuadas para 
aproximar por exceso e por defec-
to un número. 

2  CMCCT  TIC 

 EX 

 

10% 70% 10% 10% 2 1º 

 MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente 

técnicas de truncamento e redon-

deo en problemas contextualiza-

dos, recoñecendo os erros de 

Aplica axeitadamente técnicas de 
truncamento e redondeo en pro-
blemas contextualizados. 

2  CMCCT  EX 

 PR 

 80% 10% 10% 2 1º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

aproximación en cada caso para 

determinar o procedemento máis 

axeitado. 

      MAPB2.1.6. Expresa o resultado 

dun problema, utilizando a unida-

de de medida adecuada, en forma 

de número decimal, redondeán-

doo se é necesario coa marxe de 

erro ou precisión requiridas, de 

acordo coa natureza dos datos. 

Expresa o resultado dun proble-
ma, utilizando a unidade de medi-
da adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándoo se é 
necesario 

2  CMCCT  TIC 

 EX 

 PR 

 

 80% 10% 10% 2 1º 

      MAPB2.1.7. Calcula o valor de 

expresións numéricas de números 

enteiros, decimais e fraccionarios 

mediante as operacións elemen-

tais e as potencias de números 

naturais e expoñente enteiro, apli-

cando correctamente a xerarquía 

das operacións. 

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(máximo de 8 números 
e 2 parénteses) 

8  CMCCT  TIC 

 EX 

 

 

 80% 10% 10% 2 1º 

 MAPB2.1.8. Emprega números 

racionais e decimais para resolver 

problemas da vida cotiá, e analiza 

a coherencia da solución. 

Emprega números racionais e 
decimais para resolver problemas 
da vida cotiá. 

5  CMCCT  TR 

 PR 

 

 70% 20% 10% 2 1º 

 b 

 f 

 B2.6. Investigación 

de regularidades, 

relacións e propieda-

des que aparecen en 

conxuntos de núme-

ros. Expresión usan-

do linguaxe alxébri-

 B2.2. Obter e manipu-

lar expresións simbóli-

cas que describan su-

cesións numéricas, ob-

servando regularidades 

en casos sinxelos que 

inclúan patróns recursi-

 MAPB2.2.1. Calcula termos 

dunha sucesión numérica reco-

rrente usando a lei de formación a 

partir de termos anteriores. 

Calcula termos dunha sucesión 
numérica recorrente sinxela. 

2  CMCCT  EX 

 PR 

 

10% 70% 10% 10% 3 1º 

 MAPB2.2.2. Obtén unha lei de 

formación ou fórmula para o ter-

Obtén unha lei de formación  para 
o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros. 

2  CMCCT  EX 

 PR 

10% 70% 10% 10% 3 1º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

ca.  

 B2.7. Sucesións 

numéricas. Suce-

sións recorrentes. 

Progresións aritméti-

cas e xeométricas. 

vos. mo xeral dunha sucesión sinxela 

de números enteiros ou fracciona-

rios. 

 

 

 b 

f 

  

 B2.8. Transformación 

de expresión alxébri-

cas cunha indetermi-

nada. Igualdades 

notables. Operacións 

elementais con poli-

nomios. 

  

 B2.3. Utilizar a linguaxe 

alxébrica para expresar 

unha propiedade ou 

relación dada mediante 

un enunciado, extraen-

do a información rele-

vante e transformán-

doa. 

 MAPB2.2.3. Valora e identifica a 

presenza recorrente das suce-

sións na natureza e resolve pro-

blemas asociados a estas. 

Identifica a presenza das suce-
sións na natureza e resolve pro-
blemas sinxelos asociados a 
estas. 

2  CMCCT  TR 

 DE 

 PR 

 

20% 70% 10%  3 1º 

 MAPB2.3.1. Suma, resta e multi-

plica polinomios, expresa o resul-

tado en forma de polinomio orde-

nado e aplícao a exemplos da vi-

da cotiá. 

Suma, resta e multiplica polino-
mios, expresa o resultado en 
forma de polinomio ordenado. 

6  CMCCT  EX 

 

 

 80%  20% 4 2º 

 MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as 

identidades notables correspon-

dentes ao cadrado dun binomio e 

unha suma por diferenza, e aplí-

caas nun contexto adecuado. 

Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao 
cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza. 

6  CMCCT  EX 

 TIC 

 

10% 70% 10% 10% 4 2º 

 f 

 g 

 h 

 B2.9. Ecuacións de 
segundo grao cunha 
incógnita. Resolución 
por distintos méto-
dos. 

 B2.10. Sistemas 
lineais de dúas 
ecuacións con dúas 
incógnitas. Resolu-
ción. 

 B2.4. Resolver proble-

mas da vida cotiá nos 

que se precise a formu-

lación e a resolución de 

ecuacións de primeiro 

e segundo grao, e sis-

temas lineais de dúas 

ecuacións con dúas 

incógnitas, aplicando 

 MAPB2.4.1. Resolve ecuacións 

de segundo grao completas e in-

completas mediante procedemen-

tos alxébricos e gráficos.  

Resolve ecuacións de segundo 
grao completas e incompletas 
mediante procedementos alxébri-
cos. 

6  CMCCT  EX 

 PR 

 

10% 70% 10% 10% 5 2º 

 MAPB2.4.2. Resolve sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas mediante procedemen-

tos alxébricos ou gráficos. 

Resolve sistemas sinxelos de 
dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas mediante procedemen-
tos alxébricos ou gráficos. 

6  CMCCT  EX 

 TIC 

 

10% 70% 10% 10% 6 2º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

 B2.11. Resolución de 

problemas mediante 

a utilización de ecua-

cións e sistemas. 

técnicas de manipula-

ción alxébricas, gráfi-

cas ou recursos tecno-

lóxicos, e valorar e con-

trastar os resultados 

obtidos. 

 

 

   MAPB2.4.3. Formula alxebrica-

mente unha situación da vida co-

tiá mediante ecuacións de primei-

ro e segundo grao, e sistemas 

lineais de dúas ecuacións con dú-

as incógnitas, resólveas e inter-

preta criticamente o resultado ob-

tido. 

Formula alxebricamente unha 
situación da vida cotiá mediante 
ecuacións de primeiro e segundo 
grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas. 

5  CMCCT  PR 

 TR 

 

10% 70% 10% 10% 4, 5, 6 2º 

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; lonxi-
tude e área de figu-
ras circulares. Pro-
piedades. 

 B3.2. Xeometría do 

espazo: áreas e vo-

lumes. 

 B3.5. Uso de ferra-
mentas pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, 

 B3.1. Recoñecer e 

describir os elementos 

e as propiedades ca-

racterísticas das figuras 

planas, os corpos xeo-

métricos elementais e 

as súas configuracións 

xeométricas. 

 MAPB3.1.1. Coñece as propieda-

des dos puntos da mediatriz dun 

segmento e da bisectriz dun án-

gulo. 

Coñece as propiedades dos 
puntos da mediatriz dun segmento 
e da bisectriz dun ángulo 

2  CMCCT  DE 

 TIC 

 

20%   80% 7 3º 

 MAPB3.1.2. Utiliza as propieda-

des da mediatriz e a bisectriz para 

resolver problemas xeométricos 

sinxelos. 

Utiliza as propiedades da media-
triz e a bisectriz para resolver 
problemas xeométricos sinxelos. 

2  CMCCT  PR 

 EX 

 

 70% 15% 15% 7 3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

para estudar formas, 
configuracións e re-
lacións xeométricas. 

      MAPB3.1.3. Manexa as relacións 

entre ángulos definidos por rectas 

que se cortan ou por paralelas 

cortadas por unha secante, e re-

solve problemas xeométricos sin-

xelos nos que interveñen ángulos. 

Manexa as relacións entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan 
ou por paralelas cortadas por unha 
secante. 

2  CMCCT  EX 

 PR 

 TIC 

 

 70% 15% 15% 7 3º 

 MAPB3.1.4. Calcula o perímetro 

de polígonos, a lonxitude de cir-

cunferencias e a área de polígo-

nos e de figuras circulares en 

problemas contextualizados, apli-

cando fórmulas e técnicas ade-

cuadas. 

Calcula o perímetro de polígonos, 
a lonxitude de circunferencias e a 
área de polígonos e de figuras 
circulares simples en problemas 
contextualizados, aplicando fórmu-
las. 

6  CMCCT  PR 

 EX 

 TR 

 

10% 70% 20%  7 3º 

 MAPB3.1.5. Calcula áreas e 
volumes de poliedros regulares e 
corpos de revolución en proble-
mas contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas. 

Calcula áreas e volumes de polie-
dros regulares e corpos de revolu-
ción aplicando fórmulas directas. 

6  CMCCT  PR 

 EX 

 TR 

 

 

10% 70% 20%  7 3º 

 f 

 l 

 n 

 B3.3. Teorema de 

Tales. División dun 

segmento en partes 

proporcionais. Apli-

cación 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 

 MAPB3.2.1. Divide un segmento 

en partes proporcionais a outros 

dados e establece relacións de 

proporcionalidade entre os ele-

mentos homólogos de dous polí-

gonos semellantes. 

Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros. 

2  CMCCT  PR 

 EX 

 

 

10% 70% 10% 10% 8 3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

vida real, de represen-

tacións artísticas como 

pintura ou arquitectura, 

ou da resolución de 

problemas xeométri-

cos. 

      MAPB3.2.2. Recoñece triángulos 

semellantes e, en situacións de 

semellanza, utiliza o teorema de 

Tales para o cálculo indirecto de 

lonxitudes. 

Recoñece triángulos semellantes 
e utiliza o teorema de Tales para o 
cálculo indirecto de lonxitudes en 
situacións nas que se descoñece 
un só dato 

3  CMCCT  PR 

 TR 

 

 

10% 70% 20%  8 3º 

 f 

 l 

 e 

 f 

 g 

 l 

 n 

 B3.3. Teorema de 
Tales. División dun 
segmento en partes 
proporcionais. Apli-
cación á resolución 
de problemas. 

 B3.4. Translacións, 

xiros e simetrías no 

plano. 

 B3.5. Uso de ferra-
mentas pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, 
para estudar formas, 
configuracións e re-
lacións xeométricas. 

 B3.3. Calcular (amplia-

ción ou redución) as 

dimensións reais de 

figuras dadas en ma-

pas ou planos, coñe-

cendo a escala. 

 B3.4. Recoñecer as 

transformacións que 

levan dunha figura a 

outra mediante move-

mento no plano, aplicar 

os referidos movemen-

tos e analizar deseños 

cotiáns, obras de arte e 

configuracións presen-

tes na natureza. 

 MAPB3.3.1. Calcula dimensións 

reais de medidas de lonxitudes en 

situacións de semellanza (planos, 

mapas, fotos aéreas, etc.). 

Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitudes en situa-
cións de semellanza en planos e 
mapas 

4  CMCCT  EX 

 TR 

 PR 

 

 

10% 70% 10% 10% 8 3º 

 MAPB3.4.1. Identifica os elemen-

tos máis característicos dos mo-

vementos no plano presentes na 

natureza, en deseños cotiáns ou 

obras de arte. 

Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos 
no plano. 

2  CMCCT 

 CCEC 

 EX 

 TIC 

 

 

 70%  30% 8 3º 

 

 f 

  

 B3.6. O globo terrá-

  

 B3.5. Interpretar o 

 MAPB3.4.2. Xera creacións 

propias mediante a composición 

de movementos, empregando fe-

Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos. 

2  CMCCT 

 CCEC 

 TIC 

 TR 

  50% 50% 8 3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

l 

 e 

 f 

 g 

h 

queo. Coordenadas 

xeográficas. Latitude 

e lonxitude dun pun-

to. 

 

 

 

 

 

 B4.1. Análise e 

descrición cualitativa 

de gráficas que re-

presentan fenóme-

nos do ámbito cotián 

e doutras materias.  

 B4.2. Análise dunha 

situación a partir do 

estudo das caracte-

rísticas locais e glo-

bais da gráfica co-

rrespondente. 

 B4.3. Análise e 

comparación de si-

tuacións de depen-

dencia funcional da-

das mediante táboas 

e enunciados. 

 B4.7. Utilización de 

calculadoras gráficas 

e software específico 

sentido das coordena-

das xeográficas e a súa 

aplicación na localiza-

ción de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 B4.1. Coñecer os 

elementos que interve-

ñen no estudo das fun-

cións e a súa represen-

tación gráfica. 

rramentas tecnolóxicas cando se-

xa necesario. 

 

 

 MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo 
terráqueo o Ecuador, os polos, os 
meridianos e os paralelos, e é ca-
paz de situar un punto sobre o 
globo terráqueo coñecendo a súa 
latitude e a súa lonxitude. 

Sitúa sobre o globo terráqueo o 
Ecuador, os polos, os meridianos 
e os paralelos. 

2  CMCCT  DE 

 TR 

 

 

20% 40% 20% 20% 7 3º 

Bloque 4. Funcións 

 MAPB4.1.1. Interpreta o compor-

tamento dunha función dada gra-

ficamente, e asocia enunciados 

de problemas contextualizados a 

gráficas. 

Interpreta a gráfica dunha función 
sinxela e asocia enunciados de 
problemas contextualizados a 
gráficas, en casos sinxelos e 
cotiás. 

3  CMCCT  DE 

 PR 

 

 

 

10% 70% 10% 10% 9 3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

para a construción e 

interpretación de grá-

ficas. 

      MAPB4.1.2. Identifica as caracte-

rísticas máis salientables dunha 

gráfica, e interprétaos dentro do 

seu contexto. 

Identifica as características máis 
salientables dunha gráfica. 

4  CMCCT  PR 

 EX 

 

 

 70
% 

20% 10
% 

9 3º 

 MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfi-

ca a partir dun enunciado contex-

tualizado, e describe o fenómeno 

exposto. 

Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado. 

3  CMCCT  EX 

 TR 

 

 

 75%  25% 9 3º 

 MAPB4.1.4. Asocia razoadamente 

expresións analíticas sinxelas a 

funcións dadas graficamente. 

Asocia razoadamente expresións 
analíticas sinxelas a funcións 
dadas graficamente. 

3  CMCCT  PR 

 TR 

 

 

 75%  25% 9 3º 

 b 

 f 

 h 

 B4.4. Utilización de 

modelos lineais para 

estudar situacións 

provenientes de dife-

rentes ámbitos de 

coñecemento e da 

vida cotiá, mediante 

a confección da tá-

boa, a representa-

ción gráfica e a ob-

tención da expresión 

alxébrica.  

 B4.5. Expresións da 

 B4.2. Identificar rela-

cións da vida cotiá e 

doutras materias que 

poden modelizarse 

mediante unha función 

lineal, valorando a utili-

dade da descrición 

deste modelo e dos 

seus parámetros, para 

describir o fenómeno 

analizado. 

 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 represén-

taas graficamente. 

Determina algunha das formas de 
expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada, identifica pun-
tos de corte, e represéntaas 
graficamente. 

5  CMCCT  EX 

 

 

10% 80% 10%  10 3º 

 MAPB4.2.2. Obtén a expresión 

analítica da función lineal asocia-

da a un enunciado e represéntaa. 

Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un enun-
ciado sinxelo e facilmente recoñe-
cible e represéntaa. 

4  CMCCT  PR 

 EX 

 

 

10% 80% 10%  10 3º 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

ecuación da recta. 

 e 

 f 

 g 

 h 

  

 B4.6. Funcións 

cuadráticas. Repre-

sentación gráfica. 

Utilización para re-

presentar situacións 

da vida cotiá. 

 B4.7. Utilización de 
calculadoras gráficas 
e software específico 
para a construción e 
a interpretación de 
gráficas. 

 

 B4.3. Recoñecer situa-

cións de relación fun-

cional que necesitan 

ser descritas mediante 

funcións cuadráticas, 

calculando os seus pa-

rámetros e as súas ca-

racterísticas. 

 

 MAPB4.3.1. Representa grafica-

mente unha función polinómica de 

grao 2 e describe as súas carac-

terísticas. 

Representa graficamente unha 
función polinómica de grao 2 e 
describe as súas características. 

4  CMCCT  EX 

 

10% 70% 10% 10% 10  

 MAPB4.3.2. Identifica e describe 

situacións da vida cotiá que poi-

dan ser modelizadas mediante 

funcións cuadráticas, estúdaas e 

represéntaas utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa necesa-

rio. 

Identifica e describe situacións da 
vida cotiá que poidan ser modeli-
zadas mediante funcións cuadráti-
cas e represéntaas. 

3  CMCCT  PR 

 TIC 

 DE 

 

10% 70%  20% 10 3º 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade           

 a 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B5.1. Fases e tarefas 

dun estudo estatísti-

co. Poboación e 

mostra. Variables 

estatísticas: cualitati-

vas, discretas e con-

tinuas. 

 B5.2. Métodos de 

selección dunha 

mostra estatística. 

Representatividade 

dunha mostra. 

 B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. Agru-

pación de datos en 

 B5.1. Elaborar informa-

cións estatísticas para 

describir un conxunto 

de datos mediante tá-

boas e gráficas ade-

cuadas á situación ana-

lizada, e xustificar se 

as conclusións son re-

presentativas para a 

poboación estudada. 

 MAPB5.1.1. Distingue poboación 

e mostra, e xustifica as diferenzas 

en problemas contextualizados.  

Distingue poboación e mostra. 2  CMCCT  PR 

 DE 

 TR 

 

20% 50%  30% 1 1º 

 

 MAPB5.1.2. Valora a representa-

tividade dunha mostra a través do 

procedemento de selección, en 

casos sinxelos. 

Valora a representatividade dunha 
mostra en casos sinxelos. 

2  CMCCT  PR 

 TR 

 DE 

 

20% 50
% 

 30
% 

1 1º 

 

 MAPB5.1.3. Distingue entre 

variable cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa continua, e 

pon exemplos. 

Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta e cuantitativa 
continua. 

3  CMCCT  PR 

 TR 

 DE 

 

20% 70% 10%  1 1º 

 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

intervalos. 

 B5.4. Gráficas esta-

tísticas: construción 

e interpretación. 

 

      MAPB5.1.4. Elabora táboas de 

frecuencias, relaciona os tipos de 

frecuencias e obtén información 

da táboa elaborada. 

Elabora táboas de frecuencias e 
obtén información dela 

4  CMCCT  EX 

 PR 

 

 

 90% 10%  1 1º 

 

      MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda 

de ferramentas tecnolóxicas, de 

ser necesario, gráficos estatísti-

cos adecuados a distintas situa-

cións relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociais, 

económicos e da vida cotiá. 

Constrúe gráficos estatísticos 
adecuados aos distintos tipos de 
variables  

4  CMCCT  PR 

 TR 

 TIC 

 

 70%  30% 1 1º 

 

      MAPB5.1.6. Planifica o proceso 
para a elaboración dun estudo 
estatístico, de xeito individual ou 
en grupo. 

Planifica o proceso para a elabo-
ración dun estudo estatístico en 
grupo. 

2  CMCCT  TR 

 

50%  50%  1 1º 

 

 e 

 f 

 B5.5. Parámetros de 

posición: media, mo-

da, mediana e cuar-

tís. Cálculo, interpre-

tación e propiedades. 

 B5.6. Parámetros de 

dispersión: rango, 

percorrido intercuartí-

lico e desviación típi-

 B5.2. Calcular e inter-

pretar os parámetros 

de posición e de dis-

persión dunha variable 

estatística para resumir 

os datos e comparar 

distribucións estatísti-

cas. 

 MAPB5.2.1. Calcula e interpreta 

as medidas de posición dunha 

variable estatística para propor-

cionar un resumo dos datos.  

Calcula as medidas de posición 
dunha variable estatística. 

5  CMCCT  EX 

 

 100%   1 1º 

 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

ca. Cálculo e inter-

pretación. 

 B5.7. Diagrama de 

caixa e bigotes. 

 B5.8. Interpretación 

conxunta da media e 

a desviación típica. 

 B5.9. Aplicacións 
informáticas que faci-
liten o tratamento de 
datos estatísticos. 

      MAPB5.2.2. Calcula os paráme-

tros de dispersión dunha variable 

estatística (con calculadora e con 

folla de cálculo) para comparar a 

representatividade da media e 

describir os datos. 

Calcula os parámetros de disper-
sión dunha variable estatística. 

5  CMCCT  EX 

 

 100%   1 1º 

 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B5.1. Fases e tarefas 

dun estudo estatísti-

co. Poboación e 

mostra. Variables 

estatísticas: cualitati-

vas, discretas e con-

tinuas. 

 B5.2. Métodos de 

selección dunha 

mostra estatística. 

Representatividade 

dunha mostra. 

 B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

 B5.3. Analizar e inter-

pretar a información 

estatística que aparece 

nos medios de comuni-

cación, 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. 

Utiliza un vocabulario básico nun 
estudio estatístico. 

2  CCL 

 CMCCT 

TR 

PR 

DE 

50% 20% 30%  1 1º 

 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

acumuladas. Agru-

pación de datos en 

intervalos. 

 B5.4. Gráficas esta-
tísticas: construción 
e interpretación. 

 B5.5. Parámetros de 

posición: media, mo-

da, mediana e cuar-

tís. Cálculo, interpre-

tación e propiedades. 

 B5.6. Parámetros de 

dispersión: rango, 

percorrido intercuartí-

lico e desviación típi-

ca. Cálculo e inter-

pretación. 

 B5.7. Diagrama de 

caixa e bigotes. 

 B5.8. Interpretación 

conxunta da media e 

a desviación típica. 

 B5.9. Aplicacións 
informáticas que faci-
liten o tratamento de 
datos estatísticos. 

      MAPB5.3.2. Emprega a calcula-

dora e medios tecnolóxicos para 

organizar os datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular parámetros 

de tendencia central e dispersión. 

 Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para realizar un 
estudio estatístico. 

2  CMCCT  TR 

 TIC 

 

 

  30% 70% 1 1º 

 



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

Ob-
xecti

ti-
vos 

Contidos Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Pe-
so 

Compe-
tencias 
clave 

Tarefas Instrumentos Uni-
dade 

Trimes-
tre 

OB PE CA CO 

      MAPB5.3.3. Emprega medios 

tecnolóxicos para comunicar in-

formación resumida e relevante 

sobre unha variable estatística 

que analizase. 

Emprega medios tecnolóxicos 
para comunicar información rele-
vante sobre unha variable estatís-
tica que analizase. 

2  CMCCT  TR 

 TIC 

 

 

  30% 70% 1 1º 

 

 

 

 

 

* ANEXO:  A continuación relaciónanse as actividades, instrumentos de avaliación e temas reflectidos nas táboas anteriores. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN TAREFAS TEMAS  

OB. Observación do traballo diario. 

PE. Probas escritas. 

CA. Caderno de aula e outros traballos 
escritos ou expostos. 

OI. Traballos realizados mediante ordena-
dor e/ou internet 

PR. Problemas  

EX. Exercicios (de aplicación directa de conceptos, de cálculo, de resposta breve 
e/ou múltiple) 

TR Traballos (de investigación, supostos sobre situacións reais, estudios estatísti-
cos, cooperativos) 

DE. Debate e/ou explicación oral. 

TIC..Actividades con ferramentas tecnolóxicas (interactivas, manexo da calcula-
dora, elaboración de táboas ou gráficos). 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

T1: Estatística 

T2: Números 

T3:  Sucesións 

 

T4: Expresións alxébricas 

T5:  Ecuacións  

T6:  Sistemas de ecua-

cións 

 

T7:  Xeometría do plano e 

do espacio 

T8:  Movementos e seme-

llanzas 

T9: Funcións. Característi-

cas 

T10:  Funcións lineais e 

cuadráticas 

 



 


