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Normativa 
 

 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)-Texto consolidado. 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas 
na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 21). 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se estable o currículo básico da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 
bacharelato. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e 
do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 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. 

 Real Decreto 665/2015, de 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposición relativas ao 
exercicio da docencia na Educación Secundaria Obrigatoria, o Bacharelato, a Formación Profesional eas 
ensinanzas de réxime especial, á formación inicial del profesorado e ás especialidades de los corpos 
docentes de Ensinanza Secundaria. 

 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 2015-2016 para a implantación do currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 

 Real Decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de 
implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece 
medidas que afectan as avaliacións finais de educación secundaria obrigatoria e bacharelato. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, regula as condicións para a obtención dos títulos de graduado en 
Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel, de acordo co disposto no mencionado Real decreto lei 
5/2016, do 9 de decembro. 

 Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do 
currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON 
UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSIÓN 16-09-2020. 

 
  

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180608_calendario.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20180608_calendario.pdf
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Membros do departamento 
 

 
 Clara Isabel Regueira Villar (Xefa de departamento, 4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas, 

1º Bac Matemáticas I, 2º Bac Matemáticas II, 2º Bac Métodos Estatísticos e Numéricos) 
 Mº Teresa Varela Abelenda (2º Bac Matemáticas Aplicadas ás CCSS II) 
 Andrés López Fontán (ESA III e IV Módulo Científico Tecnolóxico, 1º ESO Iniciación ao xadrez) 
 Paula Rodríguez Sampedro (3º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas, 1º Bac Matemáticas 

Aplicadas ás CCSS I) 
 Abel Vázquez Ramos (4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas, 3º PMAR Ámbito científico 

matemático, FPB Módulo Ciencias Aplicadas II) 
 Beatriz López Calviño (1º ESO, 4º ESO Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas) 
 Alejandra Taboada Loureiro (2º ESO, 2º PMAR Ámbito científico matemático, 2º ESO Tácticas de xadrez) 
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Introdución e contextualización 
 

 

As Matemáticas foron tradicionalmente un dos piares da Educación. Tanto os gregos coma os romanos incluían a 
aritmética entre os contidos para a educación básica dos seus cidadáns, xunto coa capacidade de ler e escribir, e 
posteriormente na Idade Media o quadrivium, que englobaba os contidos relativos á área de matemáticas (Aritmética, 
Xeometría, Astronomía e Música) converteuse nunha parte fundamental do currículo da educación básica nas escolas 
monacais e catedralicias.  
Máis de dez séculos despois, e a pesares de moitos cambios sociais, políticos e económicos as matemáticas seguen 
sendo unha área fundamental do currículo xa que nos facilitan interpretar o mundo que nos rodea, reflicten na nosa 
capacidade creativa e na capacidade para expresar conceptos e argumentos, favorecen o desenvolvemento de 
estratexias para aprender a aprender e para resolver problemas da vida cotiá, sen esquecer ademais o seu carácter 
instrumental xa que as matemáticas están na base do método científico e da revolución tecnolóxica que supuxo o uso 
dos ordenadores e a Informática, nin tampouco as moitas aplicacións no Arte (Pintura, Escultura, Deseño, Arquitectura), 
na Música, as Ciencias Sociais, etc.  

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión 
conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, 
sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de 
novos coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora 
no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave 
pola Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta 
consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das 
propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, 
establecer relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e 
rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, 
o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 
procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa 
situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as 
solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que 
permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de 
decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

A programación didáctica é un instrumento e un documento de planificación do proceso de ensinanza – aprendizaxe 
que nos servirá de guía para a nosa práctica docente, fixando o rumbo para conseguir uns obxectivos concretos 
mediante unha estratexia determinada e evitando que o azar ou a improvisación resten coherencia ás nosas accións 
pero tendo en conta que ten que ser revisada periodicamente e que pode precisar modificacións ao longo do curso para 
adaptarse a situacións imprevistas. 

A programación didáctica debe enmarcase nun contexto concreto, xa que o profesor realiza unha adaptación do 
currículo para un grupo de alumnos concretos, segundo o establecido no marco legal vixente. 
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Obxectivos 
 

 

Obxectivo é o fin ao que se quere chegar ou a meta que se pretende alcanzar. Os obxectivos da programación son os 

referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como resultado das 

experiencias de ensino e aprendizaxe.  

 

Obxectivos na ESO: 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan conseguir os seguintes obxectivos: 

a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar 
a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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.  

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 cos demais, 
asícomo rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 
os conflitos.  

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

k. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 ásúa conservación e mellora.  

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

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

n. 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 riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que 
nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes a comunidade lusófona.  
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Obxectivos no Bacharelato 
 
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:  

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 madurez persoal e social que lles 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 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 a comunicación.  
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora da súa contorna 
social.  

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

j. Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 
valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 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.  

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

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

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

n. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  
o. Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír a súa conservación e mellora 

no contexto dun mundo globalizado.  
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Competencias clave 
 

 
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa 

educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.  

As competencias clave do currículo serán as seguintes:  
 

CCL: Comunicación lingüística. 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais 

determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos e soportes. Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

transmisión do coñecemento e da organización como destrezas vinculadas co tratamento da información, as 

distintas lecturas e a produción de textos en diferentes formatos ou soportes tecnolóxicos. 

  
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  
 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns 

aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas 

para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un acercamento ao mundo 

físico e a interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 

conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 

progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois 

inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que 

conducen á adquisición de coñecementos, ao contraste de ideas e á aplicación dos descubrimentos ao 

benestar social. 

 
CD: Competencia dixital.  
 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 

comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a 

inclusión e participación na sociedade. 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 

alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias 

hoxe en día para ser competente nun entorno dixital. 

 
CAA: Aprender a aprender.  
 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao 

longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais. 

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe a 

capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a 

necesidade de aprender, de que o estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa 

aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se 
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produza nel unha percepción de auto-eficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras 

tarefas de aprendizaxe. 

 
CSC: Competencias sociais e cívicas.  

 
As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e 

actitudes sobre a sociedade, entendida dende as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, 

cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis 

diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 

outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 

Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e inmediato ao individuo como parte dunha implicación 

cívica e social. 

 
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

 
A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Isto significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarias con criterio propio, co fin de alcanzar o 

obxectivo previsto. 

 
CCEC: Conciencia e expresións culturais.  

 
A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito 

crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como 

fonte de enriquecemento e gozo persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

A adquisición das competencias clave levarase a cabo a través da incorporación do bloque I: Procesos, 

métodos e actitudes en matemáticas, aos outros bloques. Trátase dun bloque transversal a todas as materias, 

que relaciona os contidos, criterios de avaliación estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

 

Elementos transversais 
 

 

Algúns contidos da ensinanza non poden estar situados na materia determinada do currículo, pois son temas 

importantes que reclaman a contribución de todas as áreas, cada unha desde a súa propia perspectiva e especifidade. 

A continuación, expoñerase o modo de tratar na área de Matemáticas algúns dos temas transversais que veñen 

fixados no artigo 4 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño. 

 

• CL: Comprensión lectora 

• EOE: Expresión oral e escrita 

• CA: Comunicación audiovisual 

• TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación 

• E:Emprendemento. 
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• ECC: Educación cívica e constitucional 

• IEHM: Desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres 

• PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade 

• PRPC. Prevención e resolución pacífica de conflitos 

• PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal e social 

(valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento 

da violencia terrorista a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do 

terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.) 

• EEIE: Espírito emprendedor e a iniciativa empresarial  

• EV: Educación viaria 

Respectando o tratamento específico dalgunhas materias, os elementos transversais, tales como a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballarase dende todas as materias, posibilitando e 

fomentando que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a 
desenvolver polo profesorado, para acadar os 
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición 
das competencias clave.  

 
 
A palabra metodoloxía ven derivada doutras tres gregas: metà “máis alá”, odòs “camiño” e logos “estudo”. Fai referencia 
á planificación do camiño que nos permite cumprir certos obxectivos. 
Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe das competencias é 
desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa 
poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros; 
unha metodoloxía baseada en actividades ou proxectos matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o 
que permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades.  
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integrados. 
Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben ser 
elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a este, e 
vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas relacionados con 
fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata.  
Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na 
adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e 
operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das 
habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a 
centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar 
solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das 
situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 
Unha vez establecidos os contidos propios desta programación (baseados nos establecidos polo currículo oficial), 
verase neste apartado os posibles métodos a seguir e a maneira de facelos chegar aos alumnos, é dicir, a metodoloxía 
empregada para a obtención dos obxectivos do curso e o fomento das competencias clave. 
A organización do proceso de ensinanza e aprendizaxe esixe ao profesorado da etapa, estratexias didácticas e 
metodoloxías que orienten a intervención educativa. É conveniente unha orientación de como alcanzar os obxectivos e 
as competencias establecidas para esta etapa educativa, así como transmitir os contidos seleccionados. 
Serán as características do grupo, así como o desenvolvemento das clases, as que marcarán a selección da estratexia 
a seguir e por iso é importante ofrecer unha oferta variada. 
Preténdese, para este etapa, unha aprendizaxe significativa, funcional e construtiva, é dicir unha modificación da 
estrutura cognitiva do alumno ou alumna. 

• Para iso é fundamental partir dos coñecementos previos dos alumnos, para así proceder á asimilación dos 
conceptos novos, pero sempre sobre unha base sólida. Ademais, o feito de relacionar conceptos novos con 
conceptos xa coñecidos, poden provocar unha actitude favorable no alumno no sentido de que afrontan a 
materia con menos medo. Por iso, é conveniente a realización de probas de avaliación inicial, tanto ao principio 
do curso, como se é preciso, antes de empezar cada bloque ou cada unidade didáctica. Estas probas non teñen 
por que ser necesariamente escritas, senón que poden ser preguntas lanzadas polo profesor, pequenos tests ou 
mesmo un bulebule de ideas, etc.  

• Atendendo un pouco a esta idea de aprendizaxe construtivista pode ser beneficioso comezar con exemplos 
sinxelos e relacionados co que xa saben e favorecer que eles mesmos, por exemplo mediante analoxía, 
deduzan novos conceptos e propiedades. É dicir, potenciar unha aprendizaxe por facilitación e descubrimento 
baseada na intuición e a construción persoal, desenvolvendo as competencias de aprender a aprender e de 
autonomía persoal. 

• É conveniente tamén levar a cabo un aproveitamento positivo dos erros co obxectivo de alcanzar unha 
aprendizaxe comprensiva. É dicir, non se trata de facer por facer, senón de entender o que se fai. Por iso, ante 
os erros é recomendable buscar a raíz dos mesmos ou, o que é o mesmo, aquilo que non se chegou a 
comprender correctamente. 
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• É preciso relacionar os contidos de aprendizaxe das Matemáticas coa experiencia dos alumnos, así como 
presentalos e ensinalos nun contexto de resolución de problemas e de contraste de puntos de vista. 

• A ensinanza das Matemáticas deberá potenciar a súa aplicación funcional, posibilitando que os alumnos 
valoren e apliquen os coñecementos matemáticos noutras áreas e fóra do ámbito escolar, en situacións da vida 
cotiá. 

• En todos os temas, a variedade de actividades propostas deberían ir encamiñadas a que o alumno consiga os 
obxectivos mediante un proceso indutivo, é dicir, que forme parte destas actividades, facendo suposicións, 
aproximacións e estimacións, organizando o seu propio traballo, enganándose e encontrando o seu propio erro. 

• Traballos individuais ou en grupo. Por unha parte, as actividades son necesarias, xa que nelas os alumnos 
desenvolven as súas destrezas persoais, así como a súa orixinalidade, creatividade, e iniciativa persoal, 
facéndolles sentirse construtores do seu propio coñecemento e desenvolvendo as competencias de iniciativa 
persoal e de aprender a aprender. Por outra parte, o traballo en pequenos grupos facilita o proceso anterior de 
construción da aprendizaxe, xa que así os alumnos teñen a oportunidade de discutir, intercambiando opinións e 
contrastando as propias. 

• O profesor neste proceso de construción de aprendizaxe do alumno ten un papel principal (Metodoloxía 
activa), xa que: 

 Presenta aos alumnos as actividades, indicando o motivo das mesmas e en algunhas ocasións 
explica previamente cuestións novas, ou de certa dificultade incluídas no enunciado. 

 Durante o traballo, individual ou en grupos, está pendente do desenvolvemento das actividades, dos 
posibles atascos, formulando preguntas que axuden a salvalos, sen chegar a dar a solución concreta do 
problema, senón suxerindo algunha estratexia ou punto de vista novo que axude a súa solución. 

 Na posta en común, o seu papel é o de moderador e observador. Así poderá sacar á luz todas as 
achegas, correctas ou non, para que aquelas que sexan erróneas se poidan corrixir. É unha boa 
oportunidade para que o profesor observe a expresión oral e a argumentación utilizadas polos alumnos e 
detectar posibles erros. 
É dicir, con estes principios, o que se pretende é fomentar a aprendizaxe significativa na que o docente, a 
medida que avanza o proceso, xoga un papel máis de guía que de docente, procurando que as clases 
maxistrais non sexan máis numerosas do necesario para explicar os conceptos e buscando leccións 
participativas nas que o alumno deba facerse preguntas, comprender e asimilar os contidos. 
A gran vantaxe e o fin último desta aprendizaxe é conseguir que o alumno non memorice todo, senón que o 
faga só cando a situación sexa estritamente necesaria, xa que, neste caso, a aprendizaxe será máis 
duradeira e sólida. Ademais, un feito moi importante, é que con este metodoloxía trabállanse 7 
competencias básicas. 
A gran complicación que pode xurdir no proceso é a motivación do alumno, xa que é clave que estea atento 
en todo momento e que todo se lle reproduza dunha maneira o máis natural posible, a partires do que xa 
coñece. É por iso, que a labor do docente é a de ser o motivador e o que presente constantemente 
situacións que reflictan o ámbito cotiá e de interese para eles, como por exemplo o uso das TIC. 
Para fomentar a motivación e evitar a monotonía na aula, poderían combinarse estratexias de aprendizaxe 
e propoñerse diversos tipos de actividades. 

 
 
CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS POR MOR DA COVID-19  
 
Tras o estudo dos informes individualizados de cada alumno e a realización dunha avaliación inicial, procederase a 
ampliar cada unidade de cada unha das materias naqueles contidos que non fosen impartidos o curso anterior, ou ben 
fosen impartidos pero non asimilados polo alumnado.  
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Materiais e recursos didácticos. 
 

 
Para levar a cabo o proceso de ensinanza-aprendizaxe precisaranse unhas ferramentas que faciliten dito cometido. 
Dentro das cales destacamos o posible uso de: 
 
De uso individual: 
 

 Libro de texto: 

1º ESO: Santillana ISBN: 978-84-294-5495-6 
2º ESO: Santillana ISBN: 978-84-294-6846-5 
3º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: Obradoiro - Santillana ISBN: 978-84-8224-595-9 
3º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas:Santillana ISBN  9788468020600 
4º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: Obradoiro - Santillana ISBN: 978-84-8224-240-8 
4º ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas:Santillana ISBN 9788468040400 
1º BAC Matemáticas I: Anaya, ISBN: 978-84-678-8339-8 
2º BAC Matemáticas II: Texto elaborado pola profesora que imparte a materia, 
2º BAC Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II: 978-84-698-1353-9 
 

 Caderno 

 Boletíns de exercicios 

 Material de escritura e de debuxo 

 Calculadora científica 

 Aula virtual do centro. 

 
De uso colectivo: Segundo os distintos cursos e dependendo da materia que se imparta nese momento usaranse: 
 

 Dominó, tangram, caixas de poliedros, moedas, espellos. 

 Cinta métrica, regra, cartabón, escuadra, compás, transportador de ángulos. 

 Modelos e instrumentos de medida. 

 Papel milimetrado, cuadriculado, de cores, etc.. 

 Fotocopias e fotografías ampliadas e reducidas. 

 Anuarios e prensa (noticias estatísticas) 

 Transparencias e retroproxector 

 Calculadora gráfica 

 Ferramentas informáticas: 

o Follas de cálculo 

o Programas de cálculo simbólico: Derive, Cabri Geomètre. 

o Recursos na Rede: Proyecto Descartes. Mathquiz. Aula virtual Moodle do centro 

o Recursos na Rede para matemáticas Bilingües . 

o Mathsfun. 

o AAA Maths 

o Proyecto Descartes en Inglés 

o CLIL Resources/Repositorios. Páxina de Isabel Pérez 

o http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_5.htm 

o Encerados dixitais  

o Software para encerados dixitais. SmartNotebook. StarBoard Software 
o Plataformas de videoconferencias (Webex e similares) 
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Procedemento para a avaliación inicial  
 

 
Antes de comezar o curso realizarase unha avaliación inicial para coñecer o nivel que o alumnado trae do curso 
académico anterior  
 

 Realizarase unha proba escrita ao principio de curso para avaliar o grao de coñecementos previo do alumnado 
e, deste xeito, poder poñer en práctica unha metodoloxía axeitada ao nivel de cada alumno. 

 

 Do mesmo xeito, falarase co titor e/ou docentes do curso previo da nosa área, para poder comezar a traballar 
co noso alumnado cunha base sólida. 
 

 Solicitarase ao departamento de orientación cantos informes sexan precisos para coñecer particularidades dos 
alumnos relevante no desenvolvemento da práctica docente. 
 

 Por outro lado, ao comezo de cada unidade didáctica dedicarase unha parte da primeira sesión para ver o que 
coñece o alumnado sobre o tema a tratar. 

 

 Consultaranse os informes individualizados realizados o curso anterior. 
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Acreditación de coñecementos previos no Bacharelato. 
 

Segundo indica a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, poderán acceder aos 
estudos de bacharelato os alumnos e alumnas que estean en posesión do título de graduado en educación secundaria 
obrigatoria e superasen a avaliación final de educación secundaria obrigatoria pola opción de ensinanzas académicas. 
Os alumnos e alumnas poderán permanecer cursando bacharelato en réxime ordinario durante catro anos. Nas 
materias que atinxen ao departamento de Matemáticas, os alumnos poderán matricularse en 1º curso das materias 
Matemáticas I (se se matriculan na modalidade de Ciencias) ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I (se cursan 
a modalidade Humanidades e Ciencias Sociais). 
Tras a aprobación do Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario 
de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e mentres non se dite 
outra norma, os alumnos que acaden o título de graduado en educación secundaria por calquera das modalidades 
poderá acceder ao Bacharelato. 
En 2º de Bacharelato poderán matricularse das materias Matemáticas II (se se matriculan na modalidade de Ciencias) 
ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II (se cursan a modalidade Humanidades e Ciencias Sociais). Como 
indica a lei, “A superación das materias de segundo curso que impliquen continuidade estará condicionada á superación 
das correspondentes materias de primeiro curso. A dita correspondencia establecerase por vía regulamentaria”. Para 
cursar estas materias terán que ter cursada e aprobada a materia correspondente de 1º. Ademais, tamén poderán 
matricularse de Métodos Estatísticos e Numéricos, para a cal non é necesario acreditar ningún coñecemento previo, 
aínda que si é recomendable que teñan cursada e aprobada unha das Matemáticas que se ofertan en 1º de 
Bacharelato. Aconséllase tamén que de matricularse en Métodos, o fagan tamén dunha das Matemáticas que se 
ofertan en 2º. 
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Procedemento de avaliación continua. 
 

 
A avaliación non debe orientarse só a indagar sobre as aprendizaxes do alumnado, senón que debe abarcar todo o 
proceso de ensinanza-aprendizaxe, é dicir, debe proporcionarnos datos para coñecer a evolución de cada un dos 
membros do grupo e sobre todo a nosa propia planificación didáctico, facendo modificacións neste último se fose 
necesario. Ademais, debemos ter clara a distinción entre avaliación, obter información significativa sobre o proceso de 
ensinanza-aprendizaxe; e cualificación, reflectir o grado de aprendizaxe obtido por cada alumno ou alumna e puntuar 
academicamente o nivel de coñecementos adquirido nunha determina secuencia de aprendizaxe ao final de cada curso. 
A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e diferenciada segundo as distintas materias, terá un carácter 
formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. O 
profesorado de cada materia decidirá, ao remate do curso, se o alumno ou alumna logrou os obxectivos e alcanzou o 
adecuado grao de adquisición das competencias correspondentes. 
Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás 
necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas 
avaliacións continua e final das materias, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que figuran no 
apartado “Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares 
de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos 
de avaliación e criterios de cualificación” desta programación. 
Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen, nas datas que 
determinen as administracións educativas. 
As táboas de observación son táboas que conteñen os indicadores de comportamento asociados a un criterio de 
avaliación relacionado coa aprendizaxe de actitudes ou coa realización de determinados procedementos. As táboas de 
observación aplícanse observando o comportamento do alumnado durante a realización de tarefas específicas de 
avaliación (ou de varias tarefas da unidade didáctica, cando se trata de valorar a progresión da aprendizaxe). A táboa 
de observación denomínase: 

– Lista de cotexo se a puntuación dos ítems da táboa é binaria (mal/ben, SI/NON,...). 
– Escala de valoración se a puntuación se atén a unha escala con varios tramos(a/b/.../e, 

nada/pouco/bastante/moito, 1/2/ ... /10, etc.). 
As táboas de observación poden empregarse para avaliar accións como “valorar”, “interesarse por”, “respectar 
(normas)”, .... sempre e cando a súa aprendizaxe se reflicta en comportamentos observables (indicadores). 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

MATEMÁTICAS 1º/2º ESO e PMAR 2º ESO 

AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1ª AVALIACIÓN Probas escritas (80%) Realizarase unha media das probas realizadas 

Traballo diario (10%) 

Caderno (10%) 

2ª/3ª AVALIACIÓN Proba de avaliación continua (10%) 

Probas escritas (70%) Realizarase unha media das probas realizadas 

Traballo diario (10%) 

Caderno (10%) 

 

MATEMÁTICAS 3º/4º ESO, PMAR 3º ESO e BACHARELATO (agás Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II) 

AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1ª AVALIACIÓN Probas escritas (90%) Realizarase unha media das probas realizadas 

Traballo diario (10%) 

2ª/3ª AVALIACIÓN Proba de avaliación continua (10%) 

Probas escritas (80%) Realizarase unha media das probas realizadas 

Traballo diario (10%) 
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En cada avaliación realizaranse 2 ou máis probas escritas.  
A proba de avaliación continua da 2ª avaliación servirá como recuperación da 1ª avaliación. Analogamente, a proba de 
avaliación continua da 3ª avaliación servirá como recuperación da 2ª avaliación. 
A nota final da materia será a media aritmética das notas das 3 avaliacións. Tomarase como nota da avaliación a 
máxima entre a acadada na avaliación correspondente e a de avaliación continua xustamente posterior. 
Ao final do curso realizarase unha proba de avaliación final, á cal deberán concorrer os alumnos con: 

 2 ou 3 avaliacións suspensas: deben avaliarse de toda a materia. 

 1 avaliación suspensa: 
o Poderán avaliarse só da avaliación suspensa ou de toda a materia, a elección do alumno. 
o Se a media das 3 avaliacións chega a 5, o alumno terá a materia aprobada e non tería a obriga de 

concorrer á proba de avaliación final. 

 Todas as avaliacións aprobadas: o alumno poderá presentarse para subir nota. 
 

 Criterios de cualificación para as materias Iniciación ao Xadrez (1º ESO) e Tácticas de Xadrez (2º ESO)  
 

A avaliación continua realizarase tamén nas materias “Iniciación ao Xadrez” de 1º ESO e “Tácticas do Xadrez” de 2º 
ESO. Particularmente nestas materias, o 60% da nota corresponde a unha PROBA ESCRITA que recollerá todo o 
contido impartido ata ese momento.  

O 40% restante da nota corresponderá ao TRABALLO DIARIO (20% para a media aritmética de traballos individuais a 

entregar ao profesor da materia en cada avaliación e 20% para o traballo na aula e a resolución de problemas no 

encerado da aula) 

A nota final de xuño será a media aritmética das notas das 3 avaliacións. Se esa media non é igual ou superior a 5, o 
alumno terá que ir a un exame final en xuño de todo a materia.  
 

 Criterios de cualificación para a materia Matemáticas aplicadas ás CCSS II de 2º Bacharelato 
 
A ponderacion da nota en cada avaliación será:  

CMCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 90%CMCT  

CL Competencia lingüística 3%CL 

CD Competencia dixital 3%CD 

CAA Competencia aprender a aprender 2%CAA 

CSC Competencias sociais e cívicas 2% CSC 

Calificación total 100% 

 

Nota Final de cada AVALIACIÓN =  90% CMCT + 3% CL + 3%CD + 2% CAA +2% CSC  

 
Cualificación da CMCT en cada avaliación:  

CMCT = [80% Probas escritas + 20% (probas de thatquiz, exercicios, problemas)]  
Onde: 

 1ªAvalicación:  
Probas escritas 
 1ª proba escrita: Toda a materia dada.   
 2ª proba escrita: Toda a materia dada ata 2ª proba escrita 
 3ª proba escrita: Toda a materia dada ata 3ª proba escrita 
 Nota das probas escritas: media ponderada das probas escritas 

Nota proba escrita =
1.(nota  1º Proba  escrita +2.(nota  2º Proba  escrita )+3.(nota  3º Proba  escrita )

6
  

 Nota das probas de thatquiz,exercicios, problemas: Media aritmética de todas as probas. 
Resultado: Nota A= CMCT1ª avaliación=[80% Probas escritas + 20% (probas de thatquiz, exercicios, problemas)]  

 A nota da 1ª avaliación é un nº natural que se obtén da seguinte maneira: 
 Se a nota das probas de thatquiz, exercicios, problemas < 6,50a nota truncarase ás unidades 
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 Se a nota das probas de thatquiz, exercicios, problemas ≥ 6,50 a nota redondearase ás unidades. 

 2ª Avaliación: 
 4ª proba escrita: Toda a materia dada ata a 4ª proba escrita. 
 5ª proba escrita: Toda a materia dada ata a 5º proba escrita. 
 6ª proba escrita: Materia dada na 2ª Avaliación. 
 Nota das probas escritas: media ponderada das probas escritas 

Nota proba escrita =
1.(nota  4º Proba  escrita +2.(nota  5º Proba  escrita )+3.(nota  6º Proba  escrita )

6
   

 Nota das probas de thatquiz,exercicios, problemas: Media aritmética de todas as probas. 
Resultado: Nota A= CMCT2ª avaliación =[80% Probas escritas + 20% (probas de thatquiz, exercicios, problemas)]  

 A nota da 2ª avaliación é un nº natural que se obtén da seguinte maneira: 
 Se a nota das probas de thatquiz,exercicios, problemas< 6,50 a nota truncarase ás unidades 
 Se a nota das probas de thatquiz,exercicios, problemas≥6,50 a nota redondearase ás unidades. 

 Recuperación da 1ª avaliación: O alumnado que non superara a 1ª avaliación e supera a  4ª ou 5ª proba 
escrita terá superada a 1ª avaliación. 

 3ª Avaliación: 
 7ª proba escrita: Toda a materia dada na 3ª avaliación ata a realización da 7ª proba escrita e toda a materia 

da 1ª avaliación. 
 8ª proba escrita: Toda a materia dada na 3ª avaliaciónata a realización da 8ª proba escrita e toda a materia 

da 2ª Avaliación. 
 9ª proba escrita:Toda a materia da na  3ª avaliación. 
 Nota das probas escritas: media ponderada das probas escritas 

Nota proba escrita =
1.(nota  7º Proba  escrita +2.(nota  8º Proba  escrita )+3.(nota  9º Proba  escrita )

6
  

 Nota das probas de thatquiz,exercicios, problemas: Media aritmética de todas as probas. 
Resultado: Nota A= CMCT3ª avaliación =[80% Probas escritas + 20% (probas de thatquiz, exercicios, problemas)]  

 A nota da 3ª avaliación é un nº natural que se obtén da seguinte maneira: 
 Se  a nota das probas de thatquiz, exercicios, problemas< 6,50 a nota truncarase ás unidades 
 Se a nota das probas de thatquiz, exercicios, problemas≥6,50 a nota redondearase ás unidades. 

 Recuperación da 1ª avaliación: O alumnado que non superara a 1ª avaliación e supera a  7ª proba escrita terá 
superada a 1ª avaliación. 

 Recuperación da 2ª avaliación: O alumnado que non superara a 2ª avaliación e supera a  8ª proba escrita terá 
superada a 2ª avaliación. 

 

 Proba de afianzamento 
 10ª proba escrita: Toda a materia dada durante o curso.  

Esta proba realizaráa todo o alumnado de MAA II. 
Será unha proba que inclúa todos os contidos impartidos durante o curso.  

 
Nota da avaliación ordinaria de xuño 
Para calcular a nota teremos en conta: 
 Nota das tres avaliacións = Nota D 
 Calcularase a nota das tres avaliacións sempre e cando estas estean superadas cunha nota ≥ 4 

A nota  das tres avaliacións calcúlase da seguinte forma:   Nota D =
1ª Avaliación +2ª Avaliación +3ª Avaliación

3
 

 Nota da proba de afianzamento = Nota F 
Nota F =100%  (10ª Proba escrita) 

 
A cualificaciónda avaliación ordinaria (=CF)do alumnoserá  

 Se D ≥ 5. A cualificación final será a máis favorable para o alumno dentro destas tres, redondeada ás unidades: 

 CF= 50% D+ 50% F 

 CF= F 

 CF= D 

 Se D< 5. A cualificación final será: CF= F redondeada ás unidades. 

 Se CF≥ 5 O alumno terá superada a materia de MAAII. 

 Se CF<  5   O alumno terá  que realizar a avaliación extraordinaria*. 
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Observacións: 
 Destacamos que en todos os exames o alumnado debe cumprir os seguintes criterios (entre outros que se 

destacarán na clase): 
1) O exame tense que facer limpo, ordenado e sen faltas de ortografía. 
2) O exame tense que facer e a bolígrafo, evitando riscados na medida do posible. 
3) Deben aparecer todas as operacións, non é suficiente con indicar o resultado e remarcando o resultado. 
4) Os problemas deben conter: Datos, Desenvolvemento e Resolución, respondendo ao que se pregunte, non 
é suficiente con indicar un número como solución do problema. 

 As probas escritas, probas de thatquiz, exercicios, problemas calcúlanse sobre 10. 

 Unha avaliación queda superada sempre que sexa  a Nota 5. 
 A cualificación do alumnado nunha avaliación ten que ser un número natural entre 1 e 10. Co cal obterán un 

insuficiente se obteñen un número natural entre o 1 e o 4, un suficiente cun 5, un ben cun 6, notable cun 7 ou 8 
e un sobresaínte cun 9 ou 10. 

 As notas das  probas escritas serán sempre con dúas cifras decimais. 
 
*Proba extraordinaria 
A proba extraordinaria constará dun exame escrito, no cal os alumnos terán que resolver exercicios e problemas 
baseados no programa desenvolvido durante o curso. O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% 
dos contidos da proba. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria na ESO 
 

 
 
Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen, nas datas que 
determinen as administracións educativas. 
A proba extraordinaria de setembro constará, para todos os cursos, dunha proba escrita, na cal os alumnos terán que 
resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse 
esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
Se un alumno ou alumna concorrese en convocatoria extraordinaria con materias de cursos consecutivos e supera a do 
curso máis alto, consideraráselle tamén como superada a do curso máis baixo, sempre e cando se presentase á proba 
da convocatoria extraordinaria. 
 
No caso particular dos programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento: 
Para aqueles alumnos/as  que ao rematar o curso non superaran o Ámbito, realizarase unha proba extraordinaria en 
setembro. Esta proba consistirá nun exame dos contidos mínimos desenvoltos ao longo do curso, tanto teóricos como 
prácticos. 
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Procedemento de avaliación extraordinaria no 
Bacharelato 

 
 
 
Os alumnos e alumnas poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen, nas datas que 
determinen as administracións educativas. 
A proba extraordinaria de setembro (xuño para 2º Bacharelato) constará,para todos os cursos, dun exame escrito, no 
cal os alumnos terán que resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e 
dependendo do curso, poderanse esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes na ESO. 

 
 
Con carácter xeral, se un alumno ou alumna ten a materia de matemáticas do curso anterior non superada, será o 
profesor do curso actual o encargado de avaliar a este alumno ou alumna. 
Ao longo do curso farase unha proba en convocatoria oficial decretada pola CCP. 
Na convocatoria ordinaria será o profesor do curso ou a xefa de departamento quen valorará nunha única proba se 
recupera a materia do curso anterior. 
Aos alumnos propoñeránselles actividades de cada bloque, as cales tamén serán valoradas á hora dunha cualificación 
positiva da materia, e poderán consultar dúbidas co profesor do curso actual. 
Se un alumno ou alumna coa materia pendente entrega as actividades que se lle propoñen e se presenta ás probas 
pero non as supera, consideraráselle superada a materia pendente sempre e cando supere a materia do curso actual 
 
 
Probas extraordinarias 
A proba extraordinaria de setembro constará, para todos os cursos, dun exame escrito, no cal os alumnos terán que 
resolver exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse 
esixir coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
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Procedemento para o seguimento e avaliación das 
materias pendentes no Bacharelato. 

 
 
Con carácter xeral, se un alumno ou alumna do 2º curso de Bacharelato ten a materia de matemáticas do 1º curso non 
superada, será o profesor do curso actual o encargado de avaliar a este alumno ou alumna. 
Ao longo do curso faranse tres probas e a materia dividirase en tres partes. Os alumnos que non aproben a materia 
nesas probas terán a oportunidade de realizar un exame final que se realizará durante o mes de maio. 
 
Aos alumnos propoñeránselles actividades de cada bloque, as cales tamén serán valoradas á hora dunha cualificación 
positiva da materia, e poderán consultar dúbidas co profesor do curso actual. 
 
Se un alumno ou alumna superase a materia de Matemáticas II, consideraráselle aprobada a materia de Matemáticas I. 
Analogamente, se supera a materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, consideraráselle aprobada a 
materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 
 
 
Probas extraordinarias 
A proba extraordinaria de xuño constará,para todos os cursos, dun exame escrito, no cal os alumnos terán que resolver 
exercicios baseados no programa desenvolvido durante o curso. Tamén, e dependendo do curso, poderanse esixir 
coñecementos teóricos. 
O alumno superará a materia se domina como mínimo un 50% dos contidos da proba. 
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 
e a práctica docente. 

 
 

A avaliación da ensinanza refírese a como planificamos o proceso de ensinanza e ao modo no que ensinamos. Para 
isto, establecemos unha serie de puntos que nos axuden a valorar dito proceso. Sinalar que tamén consideramos tres 
momentos de avaliación: inicial, procesual e final. Finalmente, cando o curso remate na nosa memoria anual 
introduciremos a nosa valoración persoal, extraída da nosa avaliación final. Nela mencionamos as cousas que 
manteremos para outros cursos e as que de antemán sabemos que temos que cambiar; incluiremos as ideas que nos 
xurdiron e que creamos que podemos incorporar para aprender ou demostrar o aprendido de cara a cursos posteriores. 

 
 

Preséntanse dúas táboas, unha para cubrir polo docente e outra por parte do alumnado e que axudarán a avaliar a 
práctica docente. 

Cuestionario profesor: 

AVALIACIÓN DA ENSINANZA 

INICIAL SI NON 

Teño referencias do meu alumnado 
  

Planifiquei o curso 
  

Describín os contidos a acadar 
  

Teño pensadas actividades 
  

PROCESUAL SI NON 

Alcanzáronse os obxectivos propostos 
  

Teño que facer modificacións sobre a marcha  
  

As actividades formuladas están acorde co nivel do alumnado 
  

Axústome as suxestións do alumnado  
  

Escoito suxestións e lévoas a cabo 
  

Son flexible 
  

Son autoritario 
  

Son asertivo 
  

Presto atención aos problemas plantexados polo alumnado 
  

Gústame o meu traballo 
  

Levo ben preparadas as clases: contidos e actividades 
  

Avalío conforme ao explicado e traballado na clase 
  

Propoño actividades prácticas que axuden ao alumnado na vida cotiá. 
  

Os contidos están planificados con tempo suficiente 
  

FINAL SI NON 
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Aprendéronse os contidos propostos 
  

Os sistemas de avaliación son os axeitados 
  

Seguida a metodoloxía o alumnado acadou os obxectivos propostos 
  

Debo facer moitos cambios nas actividades para adecualas ao nivel 
  

Atendín a diversidade na aula 
  

Propuxen actividades de ampliación para o alumnado cun ritmo máis rápido 
  

Propuxen actividades axeitadas para o alumnado cun ritmo máis lento 
  

Comunícome axeitadamente cos pais/nais/titores 
  

 
 
Cuestionario alumnado: 

Responde de forma anónima ao seguinte cuestionario sento 1= Mal; 2=Regular; 3=Ben; 4= Moi ben. 

Valora ao teu profesor nos seguintes aspectos  1 2 3 4 

Normalmente comprendes a materia explicada     

Facilita a participación do alumnado     

Os obxectivos que marca son para ti     

Os métodos que utiliza parécenche     

A información que dá paréceche      

A atención aos problemas individuais é     

O control e a organización da clase é     

Demostrando o que hai que facer é     

O seu ritmo de traballo paréceche     

A xustificación das cualificacións é     

O clima de convivencia é     

O que máis che gusta da forma de levar a clase do profesor é: 
 
 
 
O que menos che gusta é: 
 
 
 

Que me aconsellarías para mellorar as clases? 
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Indicadores de logro para avaliar a programación 
didáctica. 

 
 
 
Dado que a extensión dos programas en case todas as materias é inabarcable, dende o departamento de 
Matemáticas entendemos que estes serían uns bos indicadores para avaliar a programación: 

 Impártese o 75% do temario. 

 Acádese un 70% de aprobados. 
 

 

 O alumnado síntese motivado pola materia. 

 O alumno realiza as tarefas que se lle encomendan. 

 O 70% do alumnado supera a materia. 

 Dáse o 80% da programación. 

 Respéctase a temporalización da programación. 
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Medidas de atención á diversidade 
 

 
Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo básico da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato, a educación secundaria obrigatoria organízase de acordo cos principios de educación 
común e de atención á diversidade do alumnado. As medidas de atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas 
a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado,ao logro dos obxectivos da educación secundaria 
obrigatoria e á adquisición das competencias correspondentes, e non poderán, en ningún caso, supor unha 
discriminación que lle impida alcanzar os devanditos obxectivos e competencias, e a titulación correspondente. 
Estableceranse as medidas curriculares e de organización pertinentes que aseguren o progreso do alumnado con 
necesidades educativas especiais, sempre seguindo as directrices do departamento de orientación e da dirección do 
centro. 
Dende o primeiro día de clase estará presente a diversidade na aula a cal se agudizará ao longo do curso. É dicir, 
existirán, por exemplo, distintos niveis e ritmos de aprendizaxe. Isto require unha certa flexibilidade na programación e 
polo tanto é traballo do docente atender as distintas diversidades que poidan xurdir. 
O primeiro que temos que facer para atender a diversidade que temos na nosa aula é avaliar e analizar as necesidades 
que existen na mesma, para poder levar a cabo as medidas axeitadas. Entre as cousas que temos que ter en conta 
están: 

 En relación co noso alumnado: nivel de autonomía, motivación, ritmo evolutivo, ... 
 En relación ás familias: tipos de familia, estrutura das mesmas, ... 
 En relación ao contexto: recursos do entorno familiar, lugares de ocio e tempo libre, ... 
 En relación co centro: instalacións, filosofía do centro, ... 

 
Unha vez observados ditos datos temos que ter presente que é o que perseguimos, que se trata de: 

 Traballar para detectar o antes posible as necesidades de aprendizaxe. 
 Propoñer medidas para paliar as dificultades existentes. 
 Proporcionar ao noso alumnado medidas educativas coa mellor calidade posible que permitan alcanzar os 

obxectivos propostos. 
 Facer uso dos recursos persoais e materias precisos para dar resposta a diversidade do alumnado. 

 
As medidas de atención a diversidade que tomaremos en termos xerais a nivel da aula serán: 

 Adaptaremos o tempo e os lugares ás necesidades do alumnado. 
 Faremos uso dunha metodoloxía que permita que todo o alumnado colabore e participe no proceso de 

aprendizaxe, así como dos diferentes recursos. 
 Axustaremos as actividades as características do alumnado. 
 Se temos alumnado cun ritmo lento de traballo proporcionarémoslle pautas, actividades, tarefas alternativas, ... 

Ademais podemos enviarlles webs aos pais e diferentes pautas para poder reforzar o traballado na clase. 
 Para o alumnado cun ritmo de aprendizaxe máis rápido ofreceremos actividades que lles permitan afondar na 

materia, proxectos de investigación, etc. 
 
Para finalizar, cando teñamos alumnado ao que non lle cheguen estas medidas adoptaremos con eles medidas 
extraordinarias de atención a diversidade.  
Esta programación tratará de dar resposta á diversidade independente do tipo que apareza e que se colaborará co 
Departamento de Orientación á hora de recibir consellos e solución así como coordinarse o máis efectivamente posible. 
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Interdisciplinariedade, contribucións ao plan lector e ao 
plan de integración das TIC 

 
 

 
Elementos transversais 

As matemáticas non son precisamente unha ciencia illada. Estas están presentes e son fundamentais para as outras 

ciencias experimentais (física, bioloxía, química,...), ciencias sociais (estudios xeográficos, economía,…), nas 

enxeñerías, ... Esta realidade non debe pasar desapercibida. As matemáticas teñen que estar relacionadas co contexto 

dos alumnos, e parte deste contexto son as outras materias do currículo. 

Determinadas actividades, problemas, traballos de investigación e recursos web, por exemplo, permiten traballar 

conxuntamente conceptos e procedementos de matemáticas de cada curso con outros propios doutras materias. A 

maior parte das unidades dan pé a este tipo de propostas (porcentaxes, proporcionalidade, acontecementos 

matemáticos relevantes para a historia e viceversa, a estatística nas ciencias sociais…). 

Contribucións ao plan lector 

Para contribuír ao plan lector recomendaranse de maneira opcional diversas lecturas como poden ser: 

En 1º e 2º de ESO: 

 Números pares, impares e idiotas 
 Teatromático (Ed. Nivola) 
 Ernesto el aprendiz de matemago 
 Ojalá no hubiera números!  
 Malditas Matemáticas 

En 3º e 4º de ESO: 

 El diablo de los números 
 El curioso incidente del perro a medianoche 
 Los crímenes de Oxford 
 El asesinato del profesor de matemáticas 
 La torre de Hanói 

 
Contribucións ao plan de integración das TICs 

Este plan ten como fin incorporar as tecnoloxías da información e da comunicación como un recurso que aplicaremos 

aos contidos vistos na aula e apoiándonos nos ordenadores como ferramentas que nos faciliten o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe en multitude de ocasións. Empregaranse programas como Geogebra, entre outros, para unha 

mellor compresión da xeometría. Ademais o uso dos recursos dixitais da aula como son os ordenadores dos alumnos e 

do profesor farán que mediante o emprego da aula virtual se poidan subir a mesma recursos de cada unidade didáctica 

como son: un resumo da mesma, exercicios resoltos, exercicios para facer, webs, vídeos, ...  

http://www.planetadelibros.com/los-crimenes-de-oxford-libro-1136.html
http://www.anaya.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=516012&id_sello_editorial_web=15&id_sello_VisualizarDatos=00
http://www.lecturalia.com/libro/30454/la-torre-de-hanoi
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Actividades complementarias e extraescolares 
 

 

 

 

 
 

  

    

TÍTULO DA ACTIVIDADE 
CONSTRUCIÓN DUNHA CÚPULA 

XEODÉSICA 
CAMPIONATO 

XADREZ 
 A QUEN VAI DIRIXIDA ALUMNOS 4º ESO E 1º BAC TODOS OS ALUMNOS 
 CANDO SEMANA CULTURAL TODO O CURSO 
 ORZAMENTO 150 € 90 € 
 

    

    

    

    

FEIRA MATEMÁTICA CANGURO MATEMÁTICO 
CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
 

ALUMNOS ESO E BAC ALUMNOS ESO E BAC 
TODO O ALUMNADO 
DO CENTRO 

 

UN SÁBADO A FINAIS DE ABRIL 
OU PRINCIPIOS DE MAIO 
(ORGANIZA AGAPEMA) 

UNHA TARDE, POSIBLEMENTE NO 
MES DE MARZO.  TODO O CURSO 

 

PREZO DUN BUS Á CORUÑA 

PREZO DUN BUS Á LOCALIDADE NA 
QUE TOQUE REALIZAR A PROBA OU 
DE BALDE SE O CENTRO É 
AUTORIZADO PARA ALBERGAR A 
PROBA 

50€ PARA O 
REVELADO DAS 
FOTOS + 100€ EN 
AGASALLOS 
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Adaptacións da programación didáctica ante os casos 

de docencia non presencial. 
 

 
PLAN DE ENSINO NON PRESENCIAL E DECISIÓNS TOMADAS NA CCP DO 28 DE OUTUBRO DE 2020 
RESPECTO ÁS MODALIDADES DE ENSINO NO CONTEXTO DA COVID-19 
 
 ENSINO SEMIPRESENCIAL 
 
Entendemos por ensino semipresencial a situación na que o/a profesor/a ou alumno/a/os/as non están de maneira 
presencial no centro educativo por estaren en corentena no domicilio. No noso centro non existe outra modalidade de 
ensino semipresencial.  
Na CCP do 28 de Outubro de 2020 estableceuse que no caso de ensino semipresencial procederase da seguinte 
maneira:  
1º.- Falta do/a profesor/a: - O profesor/a porá na aula virtual do curso o traballo para realizar durante a súa sesión. O 
grupo estará co profesorado de garda na aula.  
2º.- Falta dun alumno/a ou varios: - Cada profesor comunicará ao titor o seu método de traballo e a forma de 
comunicación co alumnado en corentena e o titor exercerá unha función coordinativa.  
 
ENSINO NON PRESENCIAL 
 
Prodúcese cando nin alumnado nin profesorado están presentes nos centros educativos.  
Seguindo as directrices do Plan de ensino virtual ante a covid-19 (2 de novembro de 2020) e as decisións tomadas na 
CCP do 28 de Outubro de 2020 establécese que no caso de ensino non presencial procederase da seguinte maneira:  
 

 A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado manténdose o 

horario de clase presencial (horarios de grupos difundidos na páxina web do centro). 

 A actividade lectiva non presencial será impartida a través das ferramentas dispoñibles: videoconferencias a 

través da plataforma de videoconferencia institucional, cunha duración mínima de 30 minutos desde o comezo 

da sesión o que permite a interacción en tempo real, compartir contidos e realizar exercicios. E a aula virtual 

como espazo dixital de traballo para organizar os contidos das unidades didácticas. Tamén poderase organizar 

traballo para realizar durante esa sesión, etc. 

  Durante o peche ou confinamento o profesorado poderá impartir docencia no seu centro educativo ou no seu 

domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para realizar o servizo.  

INSTRUCCIÓNS A SEGUIR  
 
 As actuacións a seguir incluídas neste documento, desenvolveranse desde o día seguinte ao que se produza o 

cambio no contexto de ensino (semipresencialidade ou non presencialidade).   

 O profesorado e o alumnado do grupo deberán conectarse á hora que das distintas sesións seguindo o 

horario. O momento da conexión e o enlace de acceso estableceranse coa antelación suficiente para o 

aproveitamento do período lectivo.   

 O control de asistencia realizarao o profesorado durante a sesión como no ensino presencial e marcaranse no 

XADE as faltas de asistencia así como as faltas de puntualidade.   

 As tarefas para o alumado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, respectando o seu dereito 

ao lecer e ao descanso.   
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 Seguiranse as normas que regulan estas modalidades de ensino e que inclúense no ANEXO I das NOFCs. 

Estas normas son as seguintes:  

Normas nas videoconferencias   

 Nas videoconferencias rexen as mesmas normas que se aplican no ensino presencial e que están 

recollidas nas NOFC (vestimenta adecuada, puntualidade, o uso do móbil, non se permite comer nin 

beber, etc.)   

 Durante unha videoconferencia o alumnado deberá manter acesa a cámara excepto solicitude 

expresa do profesor ou causa debidamente xustificada. Nas clases non presenciais a nosa imaxe está 

protexida pola lei de protección de datos polo que non se poderá empregar fóra do ámbito educativo 

que será o garante deste dereito. Isto significa que non é preciso ceder os dereitos de imaxe para 

unha clase ou un exame posto que se está empregando para un uso educativo e nunca para 

publicalo.   

 Non está permitido obter imaxes das videoconferencias por parte dos alumnos ou persoal alleo ao 

centro. A difusión destas imaxes, así como o seu uso fóra do ámbito educativo por calquera membro 

da comunidade educativa, sería un delito perseguido pola lei.  

Normas na comunicación dixital 

 A interacción comunicativa entre os membros da comunidade educativa deberá respectar os días non 

lectivos. As tarefas para o alumado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, 

respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso.  

 



 1 

Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, 
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución 
de cada un, competencias clave, elementos transversais, instrumentos de 
avaliación e criterios de cualificación. 
 

1º ESO MATEMÁTICAS 
 

BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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) 

 

1% 

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:  

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) 

 

21% 

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

1% 
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revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto 
da situación, procura doutras formas de resolución, etc.  

 

 

 

 

(CMCCT) 

 

 

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

1% 

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

 

25% 

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

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

1% 

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

1% 

b 

e 

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) 

25% 
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f    

MAB1.4.2. Formúlanse 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) 

1% 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas 
nos procesos de investigación.  

 

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

1% 

a 

b 

c 

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 

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. (CMCCT, CSC)  

1% 

MAB1.6.2. Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo matemático, 

1% 
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d 

e 

f 

g 

 

 

partir da identificación de 
situacións problemáticas da 
realidade.  

 

 

identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. (CMCCT, 
CSIEE) 

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) 

1% 

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

1% 

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) 

1% 
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b 

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 
modelos utilizados ou 
construídos.  

 

 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. (CMCCT, CAA, CSC) 

1% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

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) 

1% 

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) 

1% 

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

1% 
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g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

 

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) 

1% 

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. (CMCCT, 
CSIEE, CSC) 

1% 

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) 

1% 

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.  

 

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
apréndeo para situacións futuras similares. 
(CMCCT, CAA) 

 

1% 

e 

f 

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

 Recollida ordenada e organización de datos. 

 Elaboración e creación de representacións gráficas de 

B1.11. Empregar as 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, 

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. (CMMCT, CD) 

1% 
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g 
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 e elaboración 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. 

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. 

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

1% 

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

1% 

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

1% 

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

1% 

a 

b 

e 

f 

g 

 

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

 Recollida ordenada e 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 e elaboración 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 
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. (CD, CCL) 

1% 

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

1% 

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) 

1% 
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MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e tarefas. (CD, CSC, CSIEE) 

1% 

 



 9 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: NÚMEROS NATURAIS. DIVISIBILIDADE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

b 

e 

f 

g 

h 

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. 

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

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. 

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

B2.1. 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. 

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. 

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. 

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

10% 

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) 

20% 

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) 

20% 

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

17% 

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) 

13% 

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 a problemas contextualizados. (CMCCT) 

20% 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: POTENCIAS E RAÍCES 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 
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b 

e 

f 

g 

h 

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. 

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. 

B2.1. 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. 

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. 

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. 

MAB2.1.2. 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) 

30% 

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) 

20% 

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

30% 

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

20% 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: NÚMEROS ENTEIROS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

b 

e 

f 

g 

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

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

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 

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) 

25% 

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) 

30% 
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h 

 

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

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. 

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

diaria. 

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. 

MAB2.1.3. 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) 

30% 

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) 

 

15% 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: FRACCIÓNS  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

b 

e 

f 

g 

h 

 

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

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

B2.6. Potencias de 
números enteiros e 

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. 

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. 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a 

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) 

10% 

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) 

20% 

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) 

30% 

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais 10% 
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fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

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. 

 

competencia no uso de operacións combinadas 
como síntese da secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións ou estratexias de cálculo mental. 

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. 

 

e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 
aplicalo na resolución de problemas. (CMCCT) 

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) 

20% 

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) 

10% 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: NÚMEROS DECIMAIS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

b 

e 

f 

g 

h 

 

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

B2.8. Xerarquía 
das operacións. 

B2.9. 
Elaboración e 
utilización de 
estratexias para 

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. 

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. 

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

20% 

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) 

20% 

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) 

25% 

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

15% 
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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. 

 

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

10% 

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

10% 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: ÁLXEBRA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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. 

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

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. 

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 
obtidos. 

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) 

25% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: MAGNITUDES PROPORCIONAIS E PORCENTAXES 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

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. 

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

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 
porcentuais e magnitudes directamente proporcionais. 

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) 

90% 

   

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) 

30% 

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

15% 

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

30% 

UNIDADE DIDÁCTICA 8: FIGURAS PLANAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

f B3.1. Elementos básicos da 
xeometría do plano. Relacións e 

B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os 
seus elementos e as súas propiedades 

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características 
dos polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, 

20% 
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h 

 

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

B3.2. Ángulos e as súas relacións. 

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

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

características para clasificalas, identificar 
situacións, describir o contexto físico e abordar 
problemas da vida cotiá. 

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. 

diagonais, apotema, simetrías, etc.). (CMCCT) 

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) 

 

30% 

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) 

30% 

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

20% 

  

UNIDADE DIDÁCTICA 9: LONXITUDES E ÁREAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 
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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 seguido 
na resolución. 

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) 

50% 

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. (CMCCT) 

50% 

UNIDADE DIDÁCTICA 10: POLIEDROS E CORPOS DE REVOLUCIÓN 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

e 

f 

l 

n 

 

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

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.  

B3.3. 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.).  

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

 

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

30% 

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

20% 

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

20% 

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) 

30% 

UNIDADE DIDÁCTICA 11: TABLAS E GRÁFICAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

b B4.1. Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de 

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

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

20% 
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e 

f 

g 

h 

 

puntos nun sistema de eixes 
coordenados.  

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

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. 

 

coordenadas cartesianas. 

B4.2. 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). 

B4.3. Comprender o 
concepto de función. 

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

 

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

10% 

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. (CMCCT) 10% 

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) 

20% 

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

10% 

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

20% 

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) 

10% 

UNIDADE DIDÁCTICA 12: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

a 

b 

c 

d 

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

B5.2. Variables cualitativas e 
cuantitativas. 

B5.3. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 

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 adecuadas, 
organizando os datos en táboas e 

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. (CMCCT) 

10% 

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

5% 

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

10% 



 18 

e 

f 

g 

h 

m 

 

 

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

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.  

B5.11. Sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables.  

B5.12. Espazo mostral en 
experimentos sinxelos. Táboas e 

construíndo gráficas, calculando 
os parámetros relevantes e 
obtendo conclusións razoables a 
partir dos resultados obtidos. 

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.  

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.  

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.  

relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. (CMCCT) 

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) 

10% 

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

5% 

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

5% 

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

5% 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. (CMCCT) 

5% 

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación. (CMCCT) 

5% 

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% 

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

10% 

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. (CMCCT) 

5% 

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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diagramas de árbore sinxelos.  

B5.13. Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace en 
experimentos sinxelos.  
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RELACIÓNS PESO-LOGRO PARA OS ESTÁNDARES 

Cada logro valorase como baixo se conseguen menos do 50% do mesmo, suficiente se conseguen do 50% ao 60%, bo se conseguen do 60% ao 80% e excelente se conseguen 

máis do 80%. 

CONTIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA 

Son os establecidos como grao mínimo de consecución para superar a materia. 

Unidade 1: Números naturais e divisibilidade 

• Coñecer as características do sistema de numeración de base 10.  

• Ler e escribir números naturais.  

• Aproximar números de ata oito cifras a certa orde de unidades.  

• Facer cálculo mental e escrito coas catro operacións.  

• Comprender o significado dos conceptos de múltiplo e divisor.  

• Recoñecer a diferenza entre número primo e composto.  

• Identificar os múltiplos de 2, 3 e 5.  

• Manexar os conceptos de MCM e MCD e aplicalos na resolución de problemas.  

Unidade 2: Potencias e raíces 

• Interpretar e ler potencias.  

• Calcular mentalmente ou por escrito as potencias sinxelas: cadrados, cubos, potencias de base 10.  

• Interpretar e ler raíces cadradas.  

• Calcula correctamente a raíz cadrada exacta de cadrados perfectos e utiliza correctamente a calculadora para resolver raíces cadradas sinxelas. 

• Realiza correctamente operacións combinadas de números naturais con potencias, raíces, sumas, restas, multiplicacións e divisións, con e sen paréntese, 

atendendo á xerarquía das operacións. 

Unidade 3: Números enteiros 

• Elaborar e interpretar mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou codificar a información.  

• Comparar e ordenar números enteiros.  

• Representar enteiros na recta numérica.  

• Realizar operacións numéricas con números enteiros que impliquen o manexo de: xerarquía das operacións, supresión de parénteses, regra dos signos.  

Unidade 4: Fraccións 
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• Representar fraccións sobre unha superficie.  

• Recoñecer a fracción que corresponde a unha parte dun total determinado.  

• Calcular a fracción dun número.  

• Xerar fraccións equivalentes a unha dada.  

• Simplificar fraccións sinxelas.  

• Establece a equivalencia entre números decimais e fraccionarios. 

Unidade 5: Números decimais 

• Ler, escribir e ordenar números decimais.  

• Coñecer e utilizar as equivalencias entre as distintas ordes de unidades.  

• Aproximar un número decimal a unha determinada orde de unidades.  

• Calcular por escrito con números decimais (as catro operacións).  

• Realizar sinxelas operacións e estimacións mentalmente.  

• Pasar fraccións a forma decimal e viceversa.  

Unidade 6: Álxebra 

• Traducir enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrica.  

• Sumar e restar expresións alxébricas básicas (monomios).  

• Obter o produto e o cociente de monomios.  

• Resolve problemas da vida real mediante ecuacións de primeiro grado. 

Unidade 7: Magnitudes proporcionais e porcentaxes 

• Recoñecer as relacións de proporcionalidade. 

• Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de redución á unidade ou a regra de tres.  

• Calcular porcentaxes directas.  

• Resolve problemas da vida cotiá. 

Unidade 8: Figuras planas 

• Comprender os conceptos de paralelismo e perpendicularidade, e saber a denominación dos ángulos formados por dúas rectas que se cortan. 

• Trazar mediatrices dun segmento e bisectrices dun ángulo.  

•Identificar e denominar algunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, suplementarios, adxacentes, consecutivos…), así como os ángulos que se 

formarán ao cortar dúas rectas paralelas con outra recta.  
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• Clasificar e construír triángulos.  

• Trazar rectas notables nun triángulo: mediatrices, bisectrices, medianas e alturas. 

• Identificar, clasificar e analizar propiedades dos cuadriláteros. 

• Recoñecer polígonos regulares e os seus elementos. 

• Identifica, representa e describe os elementos fundamentais da circunferencia e o círculo. 

Unidade 9: Lonxitudes e áreas 

• Comprende os significados aritmético e xeométrico de problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da 

vida real; formúlaos e resólveos da forma máis axeitada. 

• Calcular o perímetro e a superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 

Unidade 10: Poliedros e corpos de revolución 

• Identificar e describir algúns poliedros e corpos de revolución.  

• Calcular o volume dos poliedros e corpos de revolución. 

Unidade 11: Tablas e gráficas 

• Comprender o que é un sistema de referencia e o papel que desempeña.  

• Representar puntos dados polas súas coordenadas.  

• Asignar coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula.  

• Interpretar información dada mediante puntos.  

• Interpretar información gráfica moi sinxela.  

• Recoñecer graficamente unha función.  

• Representar unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores.  

Unidade 12: Estatística e probabilidade 

• Comprender o significado de poboación, mostra e individuo. 

• Recoñecer os dous tipos de variables estatísticas, cualitativas e cuantitativas.  

• Interpretar unha gráfica estatística. 

• Comprender o concepto de frecuencia e saber calcular a dun valor nunha colección de datos. 

• Construír un diagrama de barras a partir dunha táboa de frecuencias.  
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• Calcular probabilidades moi sinxelas. 

• Calcular a media aritmética dun conxunto de datos. 

• Identificar os experimentos aleatorios e distinguilos dos deterministas. 

• Describir experimentos aleatorios sinxelos e enumerar os resultados posibles.  

• Distinguir entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables.  

• Calcular probabilidades moi sinxelas. 
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1º ESO XADREZ 

 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Bloque 1. Fundamentos do xadrez 

AVALIACIÓN: 1a 

b 

f 

g 

B1.1. Taboleiro: colocación, cadros, columnas, ringleiras, 
diagonais, flancos e centro. 

B1.1. Utilizaradecuadamente o 
taboleiro de xadrez. 

XAB1.1.1. Sitúa adecuadamente o taboleiro e 
identifica ringleiras, columnas, diagonais, flancos e 
centro antes de empezar a xogar.  

Sitúa adecuadamente o 
taboleiro CMCCT 

CL 
TIC 
E 

Lista de cotexo 20% 

b 

h 

i 

o 

B1.2. Pezas: nomes e colocación. Vocabulario do xadrez.  B1.2. Coñecer as pezas do xadrez 
e o seu vocabulario específico en 
diferentes linguas. 

XAB1.2.2. Usa con corrección o vocabulario específico 
do xadrez. Usa o vocabulario 

específico do xadrez. 

CCL 
CL 
TIC 
E 

Proba escrita 20% 

b 

f 

g 

h 

l 

B1.3. Movementos das pezas. 

B1.5. Valor das pezas. Equivalencias. 

B1.3. Aplicar adecuadamente os 
movementos e o valor das pezas 
de xadrez no xogo. 

XAB1.3.1. Reproduce con corrección os 
movementos das pezas do xadrez.  

Reproduce os 
movementos das pezas 
do xadrez. 

CMCCT 

CAA CL 
TIC 
E 

Lista de cotexo 20% 
XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez. 

Distingue o valor das 
pezas do xadrez. 

CMCCT 

b 

f 

g 

B1.5. Capturas das pezas. 

B1.6. Ameazas e defensas. Xogadas erróneas. 

B1.4. Realizar adecuadamente en 
xogadas a captura das pezas, 
defensas e ameazas, e 
identificarcando son erróneas. 

XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas. Aplica a captura das 
pezas.  

CMCCT 

CAA 

TIC  
E 
PRPC 

Lista de cotexo 20% 

XAB1.4.2. Identifica xogadas erróneas con certa 
rapidez. 

Identifica xogadas 
erróneas con certa 
rapidez. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das 
ameazas das pezas. 

Deféndese das 
ameazas das pezas. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que 
un/unha xogador/a sacrifica unha peza. 

Sabe por que se 
sacrifican pezas. 

CMCCT 

CAA 

 

f 

g 

B1.7. Enroque: curto e longo. Condicións para o enroque. B15. Utilizar os tipos de enroque e 
valorar o máis adecuado en cada 
caso. 

XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque. Sabe enrocar. CMCCT 

TIC 
E 

Lista de cotexo 20% 

XAB1.5.2. Aplica correctamente o enroque ao 
longo dunha partida. Sabe enrocar. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o 
enroque. Sabe enrocar. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.5.4. Representa sobre o taboleiro casos 
prácticos sobre o enroque. 

 

Sabe enrocar. 

CMCCT 

CAA 

Bloque 2. O xogo en acción 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

AVALIACIÓN: 2a 

b 

f 

g 

B2.1. Concepto de xaque. Defensa e tipos. 

 

B2.1. Coñecer e utilizar o xaque, o 
xaque mate e os mates máis 
famosos en xogadas con 
diferentes pezas e coas distintas 
combinacións. 

XAB2.1.1. Realiza xaques como estratexia de 
ataque nunha partida. Realiza xaques. 

CMCCT 

CAA 

CL 
TIC 
E 

Proba escrita 80% 

XAB2.1.2. Recoñece as formas de evitar un xaque 
ao longo dunha partida e elixe a máis conveniente 
en cada caso. 

Sabe evitar xaques. 

CMCCT 

CAA 

b 

f 

g 

B2.5. Táboas: tipos. 

 

B2.2. Identificar e reproducir casos 
de táboas.  

XAB2.2.1. Distingue todos os casos de táboas. Distingue os tipos de 
táboas. 

CMCCT 

TIC 
 

Lista de cotexo 20% 
XAB2.2.2. Reproduce casos prácticos de táboas 
nunha xogada. Reproduce os tipos de 

táboas. 

CMCCT 

CAA 

Bloque 3. Transversalidade no xadrez 

AVALIACIÓN: 3a 

a 

b 

c 

e 

f 

g 

h 

l 

ñ 

B3.1. Historia do xadrez. Lenda de Sissa. 

B3.2. Campións e campioas do mundo. 

B3.1. Recoñecer e explicar os 
feitos históricos máis salientables 
da historia do xadrez. 

XAB3.1.1. Utiliza o concepto de sucesión 
numérica na lenda de Sissa. 

Coñece a lenda de 
Sissa. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
CA 
TIC 
E 
IEHM 

Proba escrita 50% 

XAB3.1.2. Traballa de xeito cooperativo sobre a 
evolución do xadrez e das súaspezas en 
diferentes países, utilizando as TIC. 

Recoñece a evolución 
do xadrez en distintos 
países. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

XAB3.1.3. Coñece os/as mellores xogadores/as 
de xadrez e analiza o papel das mulleres neste 
xogo. 

Coñece os mellores 
xogadores da historia. 

CCL 

CSC 

CCEC 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

B3.3. Xadrez e ferramentas das tecnoloxías da información e da 
comunicación (aplicacións de teléfono mbil, programas 
informáticos de xadrez, espazos virtuais de almacenamento de 
información, aplicacións de animación estilo flash, scratch, etc.) 

B3.2. Utilizar as TIC para mellorar 
a prctica no xadrez. 

XAB3.2.1. Coñece e manexa programas e 
aplicacións de teléfono móbil relacionados co 
xadrez. 

Coñece aplicacións 
para xogar ao xadrez. 

CMCCT 

CD 

CAA 
CL 
CA 
TIC 
E 

Lista de cotexo 50% 
XAB3.2.2. Utiliza espazos de almacenamento de 
información en rede (blog, wiki, etc.) para 
favorecer o intercambio de información entre os 
membros do grupo co que traballe. 

Intercambia información 
co resto do grupo 
mediante a rede. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

CSC 

CSIEE 

XAB3.2.3. Coñece e manexa diferentes 
plataformas de xadrez en liña que reforcen a 
aprendizaxe dos contidos do xadrez, ademais de 
poder desenvolver partidas con xogadores/as 
doutros países. 

Coñece algunha 
plataforma de xadrez 
en liña. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

XAB3.4.2. Comprende textosde diferentes xéneros 
literarios que fagan referencia á temática do 
xadrez. 

Comprende textos que 
tratan do xadrez. 

 
CCL 

XAB3.4.3. Creae redacta versos emparellados 
sobre temática do xadrez seguindo modelos 
establecidos.  

Redacta versos sobre o 
xadrez. 

CCL 

CAA 

XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico a 
representación do xadrez no cine.  

Resume a 
representación do 
xadrez no cine. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

XAB3.4. 5. Procura información de actualidade 
sobre oxadrez e analízaa dun xeito crítico.  

Busca información do 
xadrez nos medios. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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2º ESO MATEMÁTICAS 
 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Tódalas avaliacións 

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. 

Sabe expresar 
verbalment
e, de forma 
razoada, o 
proceso 
seguido na 
resolución 
dun 
problema, 
coa 
precisión e 
o rigor 
adecuados. 

CCL 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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 

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). 

É capaz de 
analizar e 
comprende
r o 
enunciado 
dos 
problemas 
(datos, 
relacións 
entre os 
datos, e 
contexto do 
problema). 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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

Pode valorar a 
información 
dun 
enunciado 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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interpretación das 
solucións no contexto da 
situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

e 
relacionala 
co número 
de 
solucións 
do 
problema. 

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

Sabe realizar 
estimacións 
e elaborar 
conxectura
s sobre os 
resultados 
dos 
problemas 
para 
resolver, 
valorando a 
súa 
utilidade e 
eficacia. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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

É quen de 
utilizar 
estratexias 
heurísticas 
e procesos 
de 
razoamento 
na 
resolución 
de 
problemas, 
reflexionan
do sobre o 
proceso de 
resolución 
de 

CMC
C
T 

CAA 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

 Traballo 

80% 

 

20% 
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problemas. 

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

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

Sabe identificar 
patróns, 
regularidad
es e leis 
matemática
s en 
situacións 
de cambio, 
en 
contextos 
numéricos, 
xeométrico
s, 
funcionais, 
estatísticos 
e 
probabilísti
cos. 

CMC
C
T 

CCE
C 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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

É quen de 
utilizar as 
leis 
matemática
s achadas 
para 
realizar 
simulacións 
e 
predicións 
sobre os 
resultados 
esperables, 
valorando a 
súa eficacia 
e 
idoneidade. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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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. 

É capaz de 
afondar 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. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

Sabe formularse 
novos 
problemas, 
a partir de 
un resolto, 
variando os 
datos, 
propondo 
novas 
preguntas, 
resolvendo 
outros 
problemas 
parecidos, 
formulando 
casos 

CMC
C
T 

CAA 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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particulares 
ou máis 
xerais de 
interese, e 
establecen
do 
conexións 
entre o 
problema e 
a realidade. 

b 

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, resultados e conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

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

Sabe expor e 
argumentar 
o proceso 
seguido 
ademais 
das 
conclusións 
obtidas, 
utilizando 
distintas 
linguaxes 
(alxébrica, 
gráfica, 
xeométrica 
e 
estatístico-
probabilísti
ca). 

CCL 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

Pode identificar 
situacións 
problemátic
as da 
realidade 
susceptible
s de conter 
problemas 
de interese. 

CMC
C
T 

CSC 

CL 

EOE 

E 

ECC 

EEIE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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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. 

Sabe establecer 
conexións 
entre un 
problema 
do mundo 
real e o 
mundo 
matemático
, 
identificand
o o 
problema 
ou os 
problemas 
matemático
s que 
subxacen 
nel e os 
coñecemen
tos 
matemático
s 
necesarios. 

CMC
C
T 

CSIE
E 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

E 

EEIE 

ECC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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

É capaz de 
usar, 
elaborar ou 
construir 
modelos 
matemático
s sinxelos 
que 
permitan a 
resolución 
dun 
problema 
ou duns 
problemas 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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dentro do 
campo das 
matemática
s. 

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

É capaz de 
interpretar 
a solución 
matemática 
do 
problema 
no contexto 
da 
realidade. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

E 

EEIE 

ECC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

Sabe realizar 
simulacións 
e 
predicións, 
en contexto 
real, para 
valorar a 
adecuación 
e as 
limitacións 
dos 
modelos, e 
propoñer 
melloras 
que 
aumenten a 
súa 
eficacia. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

E 

EEIE 

ECC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

e 

f 

g 

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

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. 

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

É quen de 
reflexionar 
sobre o 
proceso e 
obter 

CMC
C
T 

CAA 

CL 

EOE 

ECC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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xeito individual e en 
equipo. 

conclusións 
sobre el e 
os seus 
resultados, 
valorando 
outras 
opinións. 

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 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). 

Sabe 
desenvolve
r actitudes 
axeitadas 
para o 
traballo en 
matemática
s (esforzo, 
perseveran
za, 
flexibilidade 
e 
aceptación 
da crítica 
razoada). 

CMC
C
T 

CSC 

CSIE
E 

CL 

EOE 

ECC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

Pode formularse 
a 
resolución 
de retos e 
problemas 
coa 
precisión, o 
esmero e o 
interese 
adecuados 
ao nivel 
educativo e 
á 
dificultade 
da 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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situación. 

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

Sabe  distinguir 
entre 
problemas 
e 
exercicios, 
e adopta a 
actitude 
axeitada 
para cada 
caso. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

É quen de 
desenvolve
r 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. 

CMC
C
T 

CAA 

CCE
C 

CL 

EOE 

E 

EEIE 

TIC 

CA 

ECC 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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

É capaz de  
desenvolve
r 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

80% 
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habilidades 
sociais de 
cooperació
n e traballo 
en equipo.  

CSIE
E 

CSC 

ECC Traballo 20% 

 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. 

Sabe tomar 
decisións 
nos 
procesos 
de 
resolución 
de 
problemas, 
de 
investigació
n e de 
matematiza
ción ou de 
modelizació
n, 
valorando 
as 
consecuen
cias destas 
e a súa 
convenienci
a pola súa 
sinxeleza e 
utilidade. 

CMC
C
T 

CSIE
E 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

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. 

Sabe reflexionar 
sobre os 
problemas 
resoltos e 
os 
procesos 
desenvolvid
os, 

CMC
C
T 

CAA 

 

CL 

EOE 

Proba 
escr
ita 

 Traballo 

80% 

 

20% 
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valorando a 
potencia e 
sinxeleza 
das ideas 
claves, 
aprendend
o para 
situacións 
futuras 
similares. 

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 e  
elaboración 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. 

Sabe 
seleccionar 
ferramenta
s 
tecnolóxica
s axeitadas 
e utilízaas 
para a 
realización 
de cálculos 
numéricos, 
alxébricos 
ou 
estatísticos 
cando a 
dificultade 
destes 
impida ou 
non 
aconselle 
facelos 
manualmen
te. 

CMC
C
T 

CD 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas 
de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer 

É capaz de 
utilizar 
medios 
tecnolóxico

CMC
C
T 

CL 

EOE 

TIC 

Proba 
escr
ita 

80% 

 

20% 
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información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 

s para facer 
representac
ións 
gráficas de 
funcións 
con 
expresións 
alxébricas 
complexas 
e extraer 
información 
cualitativa e 
cuantitativa 
sobre elas. 

CA Traballo 

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

Pode deseñar 
representac
ións 
gráficas 
para 
explicar o 
proceso 
seguido na 
solución de 
problemas, 
mediante a 
utilización 
de medios 
tecnolóxico
s. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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

É capaz de 
recrear 
ámbitos e 
obxectos 
xeométrico
s con 
ferramenta
s 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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tecnolóxica
s 
interactivas 
para 
amosar, 
analizar e 
comprende
r 
propiedade
s 
xeométrica
s. 

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

É quen de 
utilizar 
medios 
tecnolóxico
s para 
tratar datos 
e gráficas 
estatísticas, 
extraer 
información 
e elaborar 
conclusións
. 

CMC
C
T 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

 Traballo 

80% 

 

20% 

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 

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. 

Pode elaborar 
documento
s dixitais 
propios (de 
texto, 
presentació
n, imaxe, 
vídeo, son, 
etc.), como 
resultado 
do proceso 
de procura, 

CD 

CCL 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico. 

Deseño de simulacións e  
elaboración 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. 

análise e 
selección 
de 
información 
relevante, 
coa 
ferramenta 
tecnolóxica 
axeitada, e 
compárteos 
para a súa 
discusión 
ou difusión. 

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

Sabe utilizar os 
recursos 
creados 
para apoiar 
a 
exposición 
oral dos 
contidos 
traballados 
na aula. 

CCL CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

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. 

Sabe usar 
adecuadam
ente os 
medios 
tecnolóxico
s para 
estruturar e 
mellorar o 
seu 
proceso de 
aprendizax
e, 
recollendo 
a 

CD 

CAA 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 
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información 
das 
actividades, 
analizando 
puntos 
fortes e 
débiles do 
seu 
proceso 
educativo e 
establecen
do pautas 
de mellora. 

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

Pode empregar 
ferramenta
s 
tecnolóxica
s para 
compartir 
ideas e 
tarefas. 

CD 

CSC 

CSIE
E 

CL 

EOE 

TIC 

CA 

Proba 
escr
ita 

Traballo 

80% 

 

20% 

obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

UNIDADE 1: NÚMEROSENTEIROS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

e 

f 

g 

h 

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

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. 

B2.1. 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. 

Identifica os números. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20%  

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

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Resolve problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

e 

f 

B2.8. Xerarquía das operacións. 

B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de 
operacións combinadas como síntese da secuencia de 

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, 

Realiza operacións 
combinadas CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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

operacións aritméticas, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 

mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis axeitada e respectando a 
xerarquía das operacións. 

sinxelas. E 
TIC 

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. 

Desenvolve estratexias 
de cálculo en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. 

CMCCT  

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 
 

Proba Proba 
escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 
CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20%  

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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 

Mostra  certa 
curiosidade. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

de problemas. 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios 
con expoñente enteiro: 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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e 
para o cálculo con calculadora. 

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. 

Identifica os números 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
 

Proba Proba 
escrita 
Traballo 

80% 
20%  

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. 

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Emprega 
axeitadamente os 
números e as súas 
operacións. 

CMCCT 

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. 

B2.5. 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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e 
para o cálculo con calculadora. 

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 enteiro e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 

Realiza cálculos 
elementais con 
potencias. 

CMCCT 
CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

UNIDADE 2: FRACCIÓNS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 
B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 

equivalentes. Comparación de fraccións. 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as 
MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
Identifica os números 

elementais. 
CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
80% 
20% 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

e 

f 

g 

h 

Representación, ordenación e operacións. 

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. 

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

representar, ordenar e interpretar axeitadamente 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 enteiro, 
aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
doadas. 

CMCCT 

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. 

Emprega 
axeitadamente as 
operación para resolver 
problemas directos. 

CMCCT 

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. 

Realiza operacións 
combinadas 
elementais. 

CMCCT 
CL 
EOE 
E 

Proba escrita 

80% 
20%  

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. 

Desenvolve estratexias 
elementais de 
cálculo mental. 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 
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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 
 Proba escrita 

  CMCCT 

CAA 

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 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar 
patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 
predicións. 

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Traballo 
80% 
20%  

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Traballo 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Traballo 
80% 
20% 

UNIDADE 3: NÚMEROS DECIMAIS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

e 

f 

g 

h 

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

B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión 
e 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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e 

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. 

Identifica os números 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
sinxelas. 

CMCCT 

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 

Emprega 
axeitadamente os 
números e as súas 
operacións. 

CMCCT 



 46 

obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

para o cálculo con calculadora. obtidos. 

e 

f 

g 

h 

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

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. 

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

Realiza conversións 
doadas entre decimais 
e fraccións. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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

Utiliza a notación 
científica en casos 
cotiáns. 

CMCCT 

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. 

Realiza operacións 
combinadas 
sinxelas. CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

Desenvolve estratexias 
de cálculo en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 

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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

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. 

Comproba os 
resultados. CMCCT 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

formulando casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

B1.8. 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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

  Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios 

CMCCT 

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. 

Mostra certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 4: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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 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. 

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. 

Describe situacións 
cotiás mediante 
expresións 
alxébricas 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

Identifica propiedades 
matemáticas 
elementais e exprésaas 
en linguaxe alxébrica. 

CMCCT 

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

Utiliza as identidades 
notables. 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

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. 

Valora a potencia e 
sinxeleza de 
ideas claves. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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 e  elaboración 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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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

Fai breves exposicións 
orais dos 
recursos creados. 

CCL 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

B1.8. 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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

UNIDADE 5: ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

B2.7. 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. 

Fai comprobacións dos 
resultados das 
ecuacións. 

CMCCT 

CL 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 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. 

Resolve problemas 
sinxelos de ecuacións. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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). 

Comprende enunciados 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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

Valora a información en 
enunciados 
fáciles. 

CMCCT 

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

Realiza estimacións de 
resultados en 
casos 
elementais. 

CMCCT 

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

Deduce resultados en 
problemas 
doados. 

CMCCT 

CAA 



 50 

obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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 e  elaboración 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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 

CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

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

Fai breves exposicións 
orais dos 
recursos creados. 

CCL 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

 
80% 
20% 

 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

80% 
20% 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

UNIDADE 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

f 

h 

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. 

Fai comprobacións dos 
resultados dos 
sistemas de 
ecuacións. 

CMCCT 
CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 
Traballo 

 
80% 
20% 

 
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. 

Resolve problemas 
sinxelos de sistemas de 
ecuacións. 

CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

 
80% 
20% 

 

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). 

Comprende enunciados 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

 
80% 
20% 

 

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

Valora a información en 
enunciados 
fáciles. 

CMCCT 

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

Realiza estimacións de 
resultados en 
casos 
elementais. 

CMCCT 

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

Deduce resultados en 
problemas 
doados. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

 
80% 
20% 

 

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. 

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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

 
80% 
20% 

 
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 

exposición oral dos contidos traballados na aula. 
Fai breves exposicións 

orais dos 
recursos creados. 

CCL 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Deseño de simulacións e  elaboración 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. 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
 
Proba escrita 
Traballo 
 
 

80% 
20% 

 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 7: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 

AVALIACIÓN: 2ª 

e 

f 

g 

h 

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

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 
porcentuais e magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais. 

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. 

Identifica casos 
elementais de 
proporcionalidade 
numérica.  

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 
MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que 

interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. 

Identifica casos 
elementais onde 
non hai 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

proporcionalidade directa ou inversa, ou 
variacións porcentuais. Reparticións directa e 
inversamente proporcionais 

proporcionalidade 
numérica. 

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. 

Desenvolve estratexias 
de cálculo en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 
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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 

CL 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 
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. 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. CMCCT 

CSIEE 

CL 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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 

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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

 
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 Proba escrita 
Traballo 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 

Representa gráficas 
empregando 
medios 

CMCCT 
80% 
20% 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

Deseño de simulacións e  elaboración 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. 

información cualitativa e cuantitativa sobre elas. tecnolóxicos. 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 
elementais. 

CMCCT 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT  

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 8: PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA 

AVALIACIÓN: 2ª 

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

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. 

Utiliza o teorema de 
Pitágoras en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 
CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Recoñece figuras 
semellantes 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Utiliza a escala en 
situacións cotiás. CMCCT 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. CMCCT 

b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. 

CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. CMCCT 

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 e  elaboración 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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 
elementais. 

CMCCT 

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

Representa obxectos 
xeométricos 
usando 
ferramentas 
tecnolóxicas. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
 
 
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
 
 
 
 
Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

 

UNIDADE 9: FIGURAS PLANAS. ÁREAS 

AVALIACIÓN: 2ª 

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 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 

Aplica o teorema de 
Pitágoras para calcular 
lonxitudes e áreas en 
contextos sinxelos. 

CMCCT 
CL 
E 

Proba escrita 
Traballo 
 

80% 
20% 

 

b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
E 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Comproba os 
resultados. CMCCT 

 

CL 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 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. 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

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 e  elaboración 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 

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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 
Traballo 

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

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 
elementais. 

CMCCT 

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

Representa obxectos 
xeométricos 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

apropiados, da información e das ideas matemáticas. analizar e comprender propiedades xeométricas. usando 
ferramentas 
tecnolóxicas. 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Proba escrita 
Traballo 

20% 
 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Proba escrita 
Traballo 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e Mostra  certa CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

ñ 

o 

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

curiosidade. CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 10: CORPOS XEOMÉTRICOS. ÁREAS. 

AVALIACIÓN: 3ª 

 

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. 

Identifica características 
sobranceiras dos 
corpos 
xeométricos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Constrúe seccións moi 
sinxelas dos corpos 
xeométricos. 

CMCCT 

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

Relaciona corpos 
elementais co seu 
desenvolvemento. 

CMCCT 

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 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 
axeitadas. 

Resolve problemas 
sinxelos de áreas 
e volumes. 

CMCCT 

 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Proba escrita 
Traballo 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 
CL 

 Proba escrita 
Traballo 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 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 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. 

CMCCT 

CSIEE 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

g necesarios. 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

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 modelos utilizados ou construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CL 
Proba escrita 
Traballo 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
 
 
 
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
 
 
 
 
Proba escrita 
Traballo 

 
 
 
 
 

80% 
20% 

 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 11: VOLUME DOS CORPOS XEOMÉTRICOS. 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

AVALIACIÓN: 3ª 

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 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 
axeitadas. 

Resolve problemas 
sinxelos de áreas 
e volumes. CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 
b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 
Traballo 

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 e  elaboración 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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 

CL 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 
Traballo 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. 

Formula novos 
problemas. CMCCT 

CAA 

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. 

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. 

Valora a potencia e 
sinxeleza de 
ideas claves. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

PRPC 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Proba escrita 
Traballo 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de Desenvolve certas CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

cooperación e traballo en equipo.  habilidades 
sociais. 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 12:FUNCIÓNS 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

Coñece as distintas 
formas de 
expresar unha 
función. 

CMCCT 
CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Recoñece se unha 
gráfica 
representa ou 
non unha función. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

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

Interpreta gráficas 
sinxelas. CMCCT 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.2. 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 interpretación de 
gráficas. 

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. 

Recoñece funcións 
lineais. CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 
Traballo 

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

Obtén a ecuación de 
funcións lineais a partir 
da táboa de valores. 

CMCCT 

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

Escribe ecuacións de 
rectas sinxelas. CMCCT 

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. 

Escribe ecuacións de 
rectas en situacións 
reais sinxelas. CMCCT 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 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. 

Formula novos 
problemas. CMCCT 

CAA 

b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

a 

b 

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

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, 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 

CMCCT 

CSC 

 
ECC 

 
Proba escrita 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). axeitadas CSIEE IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Traballo 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 13: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

Constrúe táboas de 
frecuencias 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Calcula medidas de 
centralización 
elementais. 

CMCCT 

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

Interpreta gráficos 
estatísticos sinxelos. CMCCT 

e 

f 

h 

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: 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. 

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, o rango. 

Emprega a calculadora 
para o cálculo de 
medidas 
estatísticas 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
TIC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Utiliza as TIC para 
resumir a información 
aportada por variables 
estatísticas sinxelas. CMCCT 



 66 

obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Recoñece 
experimentos 
aleatorios 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 
Traballo 

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

Calcula frecuencias 
relativas. 

CMCCT 

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

Realiza predicións en 
sucesos 
aleatorios 
elementais. 

CMCCT 

 

b 

f 

h 

B5.10. Sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 

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. 

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. 

Describe experimentos 
aleatorios. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 
Traballo 

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

Recoñece sucesos 
equiprobables. 

CMCCT 

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. 

Usa a regra de Laplace 
en situacións 
elementais. 

CMCCT 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 
CL 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 

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 e  elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os 

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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 

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

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 

CMCCT 
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obxe
c 

contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

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

tecnolóxicos. elementais. 

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

Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
estatística. 

CMCCT 

b 

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, resultados 
e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
20% 

 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Proba escrita 
Traballo 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 
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2º ESO TÁCTICAS DE XADREZ 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Bloque 1. Fundamentos do xadrez 

AVALIACIÓN: 1a 

b 

f 

g 

h 

l 

B1.4. Reloxo: tipos ao longo da historia. 

B1.5. Valor das pezas. Equivalencias. 

B1.3. Aplicar adecuadamente os 
movementos e o valor das pezas 
de xadrez no xogo. 

XAB1.3.2. Distingue o valor das pezas do xadrez. Distingue o valor das 
pezas do xadrez. 

CMCCT 

CL 
TIC 
E 

Lista de cotexo 20% 

XAB1.3.3. Identifica os tipos de reloxos ao longo 
da historia do xadrez. 

Identifica algúns tipo de 
reloxo ao longo da 
historia do xadrez. 

CCL 

XAB1.3.4. Utiliza o reloxo nunha partida. Utiliza o reloxo 
nalgunha partida. 

CMCCT 

XAB1.3.5. Realiza operacións combinadas cos 
valores das pezas, aplicando correctamente a 
xerarquía de operacións. 

Realiza operacións 
combinadas cos valores 
das pezas. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.3.6. Realiza e formula actividades e 
problemas matemáticos onde se manexe o valor 
das pezas do xadrez de xeito creativo. 

Realiza operacións 
combinadas cos valores 
das pezas. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

b 

f 

g 

B1.5. Capturas das pezas. 

B1.6. Ameazas e defensas. Xogadas erróneas. 

B1.4. Realizar adecuadamente en 
xogadas a captura das pezas, 
defensas e ameazas, e 
identificarcando son erróneas. 

XAB1.4.1. Aplica a captura das pezas. Aplica a captura das 
pezas.  

CMCCT 

CAA 

TIC  
E 
PRPC 

Lista de cotexo 20% 

XAB1.4.2. Identifica xogadas erróneas con certa 
rapidez. 

Identifica xogadas 
erróneas con certa 
rapidez. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.4.3. Aplica as formas de defenderse das 
ameazas das pezas. 

Deféndese das 
ameazas das pezas. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.4.4. Recoñece os motivos polos que 
un/unha xogador/a sacrifica unha peza. 

Sabe por que se 
sacrifican pezas. 

CMCCT 

CAA 

 

f 

g 

B1.7. Enroque: curto e longo. Condicións para o enroque. B15. Utilizar os tipos de enroque e 
valorar o máis adecuado en cada 
caso. 

XAB1.5.1. Recoñece os tipos de enroque. Sabe enrocar. CMCCT 

TIC 
E 

Lista de cotexo 20% 

XAB1.5.2. Aplica correctamente o enroque ao 
longo dunha partida. Sabe enrocar. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.5.3. Identifica cando se pode facer o 
enroque. Sabe enrocar. 

CMCCT 

CAA 

XAB1.5.4. Representa sobre o taboleiro casos 
prácticos sobre o enroque. 

 

Sabe enrocar. 

CMCCT 

CAA 

Bloque 2. O xogo en acción 

AVALIACIÓN: 2a 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

b 

f 

g 

B2.2. Xaque mate. Mates famosos. 

B2.3. Combinacións de xaque mate: con dama, con torre, con 
alfil, con cabalo e con peón. 

B2.4. Xaque mate en unha, dúas ou tres xogadas con diferentes 
pezas. 

B2.1. Coñecer e utilizar o xaque, o 
xaque mate e os mates máis 
famosos en xogadas con 
diferentes pezas e coas distintas 
combinacións. 

XAB2.1.3. Reproduce nun taboleiro os mates máis 
famosos. 

Coñece os xaques máis 
famosos. 

CMCCT 

CL 
TIC 
E 

Proba escrita 40% 

XAB2.1.4. Reproduce xaque mate con rei e outras 
pezas, contra o rei contrario. Realiza xaques. 

CMCCT 

CAA 

XAB2.1.5. Resolve e formula casos prácticos de 
xaque mate en unha, dúas ou tres xogadas. Realiza xaques. 

CMCCT 

CAA 

b 

f 

g 

B2.6. Notación das xogadas: alxébrica e descritiva (clásica). B2.3. Anotar correctamente os 
movementos dunha partida.  

XAB2.3.1. Anota correctamente os movementos 
das pezas nun patrón de xadrez ao longo dunha 
partida. 

Anota os movementos 
das pezas. 

CMCCT 

CL 
TIC 
E 

Lista de cotexo 10% XAB2.3.2. Establece equivalencias entre a 
anotación alxébrica en xadrez coa representación 
de puntos no plano nos eixes cartesianos. 

Anota os movementos 
das pezas. 

CMCCT 

CAA 

XAB2.3.3. Reproduce unha partida no taboleiro 
desde as anotacións alxébricas. 

Anota os movementos 
das pezas. 

CMCCT 

b 

f 

g 

B2.7. Combinacións: dobre ameaza, cravada, descuberta e raios 
X. 

B2. 4. Identificar e utilizar con 
corrección os tipos de 
combinacións. 

XAB2.4.1. Distingue as fases dunha combinación: 
formulación, análise e combinación. 

Distingue algunhas 
combinacións. 

CMCCT 

TIC 
E 

Lista de cotexo 10% 

XAB2.4.2. Realiza dobres ameazas, cravadas, 
descubertas e raios X. 

Distingue algunhas 
combinacións. 

CMCCT 

XAB2.4.3. Realiza os dous tipos de descubertas. Distingue algunhas 
combinacións. 

CMCCT 

XAB2.4.4. Reproduce e formula posicións no 
taboleiro de xadrez de todos os casos de 
combinacións 

Distingue algunhas 
combinacións. 

CMCCT 

CAA 

b 

f 

g 

B2.8. Intercambios: presión-defensa, intercambios de pezas, 
simplificación e contraataque. 

B2. 5. Realizar intercambios 
eficaces ao longo dunha partida. 

XAB2.5.1. Aplica intercambios eficaces ao longo 
da partida. 

Realiza intercambio de 
pezas. 

CMCCT 

CAA 
TIC 
E 
PRPC 

Lista de cotexo 10% 
XAB2.5.2. Identifica cando nunha simplificación se 
entra no final de xogo.  

Realiza intercambio de 
pezas. 

CMCCT 

CAA 

XAB2.5.3. Formula situacións de todos os casos 
de intercambio de pezas. 

Realiza intercambio de 
pezas. 

CMCCTCAA 

b 

f 

g 

B2.9. Introdución aos principios da apertura. Erros na apertura. B2.6. Aplicar as distintas 
aperturas. 

XAB2.6.1. Coñece como se domina o centro na 
apertura. 

Aplica as distintas 
aperturas. 

CMCCT 

CAA 

TIC 
E 

Lista de cotexo 10% 
XAB2.6.2. Aplica as normas básicas da apertura e 
evita erros graves. 

Aplica as distintas 
aperturas. 

CMCCTCAA 

XAB2.6.3. Anticipa as posibles xogadas do/da 
contrincante. 

Aplica as distintas 
aperturas. 

CMCCTCAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

b 

g 

B2.10. Final. Finais de rei e peóns. Finais con pezas. B2.7. Resolver eficazmente os 
distintos finais que se poidan 
presentar ao longo dunha partida. 

XAB2.7.1. Reproduce e aplica a regra do cadrado 
no final de rei e peóns, a regra da posición, o final 
de rei contra rei e peón, o final de dous peóns e os 
finais de dous peóns e pezas menores. 

Resolve finais de rei e 
peón. 

CMCCTCAA 
TIC 
E 

Lista de cotexo 10% 

Bloque 3. Transversalidade no xadrez 

AVALIACIÓN: 3a 

b 

f 

g 

h 

B3.4. Xadrez e matemáticas. B3.3. Aplicar as matemáticas para 
facilitar a comprensión do xadrez. 

XAB3.3.1. Desenvolve estratexias de cálculo 
mental para realizar operacións cos distintos tipos 
de números e porcentaxesa través do xadrez. 

Emprega o cálculo 
mental 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Lista de cotexo 25% 

XAB3.3.2. Formula e resolve problemas e 
cuestións xeométricas sinxelas (paralelismo, 
perpendicularidade, ángulos, polígonos, simetrías, 
perímetros, superficies, etc.) nas que se traballen 
conceptos do xadrez. 

Aplica a xeometría ao 
xadrez. 

CMCCTCAA 

XAB3.3.3. Interpreta e analiza gráficas 
elementaisnun contexto de xadrez. 

Interpreta gráficas 
elementais no xadrez. 

CMCCTCAA 

XAB3.3.4. Representa datos de xadrez en gráficas 
e calcula a media, a mediana e a frecuencias 
absolutas e relativas, co fin de extraer 
conclusións. 

Representa datos do 
xadrez en gráficas. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

XAB3.3.5. Calcula probabilidades sinxelas de 
sucesos ligados a experimentos de xadrez. 

Calcula probabilidades 
sinxelas. 

 
CMCCT 

XAB3.3.6. Elabora cuestionarios sobre contidos 
que relacionen as matemáticas co xadrez e 
avalíaos con corrección e precisión. 

Elabora cuestionarios. CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

b 

f 

g 

h 

n 

B3.5. Pasatempos con xadrez: sudokus de xadrez, salto do 
cabalo, lanzarraios (co movemento da torre) etc. 

B3.6. O xadrez na literatura, na música e no cine. 

B3.7. O xadrez nos medios de comunicación. 

B3.4. Utilizar recursos doutras 
disciplinas que se relacionen coa 
cultura do xadrez.  

XAB3.4.1. Resolve e crea pasatempos de xadrez 
con autonomía e eficacia. 

Resolve pasatempos de 
xadrez. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
ECC 
IEHM 

Lista de cotexo 25% 

XAB3.4.2. Comprende textosde diferentes xéneros 
literarios que fagan referencia á temática do 
xadrez. 

Comprende textos que 
tratan do xadrez. 

 
CCL 

XAB3.4.3. Creae redacta versos emparellados 
sobre temática do xadrez seguindo modelos 
establecidos.  

Redacta versos sobre o 
xadrez. 

CCL 

CAA 

XAB3.4.4. Resume e analiza de xeito crítico a 
representación do xadrez no cine.  

Resume a 
representación do 
xadrez no cine. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

XAB3.4. 5. Procura información de actualidade 
sobre oxadrez e analízaa dun xeito crítico.  

Busca información do 
xadrez nos medios. 

CCL 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliacion 

criterios de 
cualificación 

CSC 

CSIEE 
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2º ESO ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

 

Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Tódalas avaliacións 

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. 

Sabe expresar 
verbalmente, de forma 
razoada, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema, coa 
precisión e o rigor 
adecuados. 

CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

B1.2. 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). 

É capaz de analizar e 
comprender o 
enunciado dos 
problemas (datos, 
relacións entre os 
datos, e contexto do 
problema). 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Pode valorar a 
información dun 
enunciado e relacionala 
co número de solucións 
do problema. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB1.2.3. Realiza 
estimacións e elabora 

Sabe realizar 
estimacións e elaborar 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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. 

conxecturas sobre os 
resultados dos 
problemas para 
resolver, valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

conxecturas sobre os 
resultados dos 
problemas para 
resolver, valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

20% 

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

É quen de utilizar 
estratexias heurísticas 
e procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre o 
proceso de resolución 
de problemas. 

CMCCT 
CAA 

CL 
EOE 

Proba escrita 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

B1.3. Describir e 
analizar 
situacións de 
cambio, para 
encontrar patróns, 
regularidades e 
leis matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 

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

Sabe identificar 
patróns, regularidades 
e leis matemáticas en 
situacións de cambio, 
en contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, estatísticos 
e probabilísticos. 

CMCCT 
CCEC 

CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB1.3.2. Utiliza as 
leis matemáticas 
achadas para realizar 
simulacións e 

É quen de utilizar as 
leis matemáticas 
achadas para realizar 
simulacións e 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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. 

utilidade para 
facer predicións. 

predicións sobre os 
resultados esperables, 
valorando a súa 
eficacia e idoneidade. 

predicións sobre os 
resultados esperables, 
valorando a súa 
eficacia e idoneidade. 

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. 

É capaz de afondar 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 CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB1.4.2. Formúlase 
novos problemas, a 
partir de un resolto, 
variando os datos, 

Sabe formularse novos 
problemas, a partir de 
un resolto, variando os 
datos, propondo novas 

CMCCT 
CAA 

CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

propondo novas 
preguntas, resolvendo 
outros problemas 
parecidos, formulando 
casos particulares ou 
máis xerais de interese, 
e establecendo 
conexións entre o 
problema e a realidade. 

preguntas, resolvendo 
outros problemas 
parecidos, formulando 
casos particulares ou 
máis xerais de interese, 
e establecendo 
conexións entre o 
problema e a realidade. 

b 
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, 
resultados e 
conclusións 
obtidas nos 
procesos de 
investigación. 

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

Sabe expor e 
argumentar o proceso 
seguido ademais das 
conclusións obtidas, 
utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, 
gráfica, xeométrica e 
estatístico-
probabilística). 

CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

a 
b 
c 
d 
e 

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

B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización 
en contextos da 
realidade cotiá 

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

Pode identificar 
situacións 
problemáticas da 
realidade susceptibles 
de conter problemas de 

CMCCT 
CSC 

CL 
EOE 
E 
ECC 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

f 
g 

e en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

(numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 
probabilísticos) a 
partir da 
identificación de 
situacións 
problemáticas da 
realidade. 

interese. interese. 

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. 

Sabe establecer 
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 

CL 
EOE 
TIC 
CA 
E 
EEIE 
ECC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

É capaz de usar, 
elaborar ou 
construirmodelos 
matemáticos sinxelos 
que permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

É capaz de interpretar a 
solución matemática do 
problema no contexto 
da realidade. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

ECC 

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. 

Sabe realizar 
simulacións e 
predicións, en contexto 
real, para valorar a 
adecuación e as 
limitacións dos 
modelos, e propoñer 
melloras que aumenten 
a súa eficacia. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 
ECC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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 
modelos 
utilizados ou 
construídos. 

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

É quen de reflexionar 
sobre o proceso e obter 
conclusións sobre el e 
os seus resultados, 
valorando outras 
opinións. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

CL 
EOE 
ECC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

a 
b 
c 
d 

B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 

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

MAB1.8.1. Desenvolve 
actitudes axeitadas 
para o traballo en 
matemáticas (esforzo, 

Sabe desenvolver 
actitudes axeitadas 
para o traballo en 
matemáticas (esforzo, 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

CL 
EOE 
ECC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

e 
f 
g 
l 
m 
n 
ñ 
o 

contextos da realidade 
e en contextos 
matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

quefacer 
matemático. 

perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da crítica 
razoada). 

perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da crítica 
razoada). 

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. 

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

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Sabe  distinguir entre 
problemas e exercicios, 
e adopta a actitude 
axeitada para cada 
caso. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

É quen de desenvolver 
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 

CL 
EOE 
E 
EEIE 
TIC 
CA 
ECC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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

É capaz de  
desenvolver 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo.  

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

CL 
EOE 
ECC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

 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. 

Sabe tomar 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 

CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

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. 

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

CMCCT 
CAA 
 

CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

b B1.7. Utilización de B1.11. Empregar MAB1.11.1. Selecciona Sabe seleccionar CMCCT CL Proba escrita 80% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

e 
f 
g 

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 
e  elaboración de 
predicións sobre 
situacións matemáticas 
diversas. 
Elaboración de 
informes e documentos 
sobre os procesos 

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. 

ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 
e utilízaas para a 
realización de cálculos 
numéricos, alxébricos 
ou estatísticos cando a 
dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

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 EOE 
TIC 
CA 

 
Traballo 

 
20% 

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

É capaz de utilizar 
medios tecnolóxicos 
para facer 
representacións 
gráficas de funcións 
con expresións 
alxébricas complexas e 
extraer información 
cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Pode deseñar 
representacións 
gráficas para explicar o 
proceso seguido na 
solución de problemas, 
mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

levados a cabo e os 
resultados e as 
conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación 
e compartición, en 
ámbitos apropiados, da 
información e das ideas 
matemáticas. 

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

É capaz de recrear 
ámbitos e obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

É quen de utilizar 
medios tecnolóxicos 
para tratar datos e 
gráficas estatísticas, 
extraer información e 
elaborar conclusións. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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 

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

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 

Pode elaborar 
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 

CD 
CCL 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais e a 
realización de cálculos 
de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 
Deseño de simulacións 
e  elaboración 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. 

internet ou 
noutras fontes, 
elaborando 
documentos 
propios, facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos 
apropiados para 
facilitar a 
interacción. 

discusión ou difusión. discusión ou difusión. 

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

Sabe utilizar os 
recursos creados para 
apoiar a exposición oral 
dos contidos 
traballados na aula. 

CCL CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

Sabe usar 
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 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Pode empregar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

CD 
CSC 
CSIEE 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

Bloque 2. Números e álxebra 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

1ª avaliación 

                                                                    Unidade 1. Números enteiros e fraccións (UD1, UD2 e UD3 libro texto Santillana) 

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 

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. 

Sabe identificar os tipos 
de números (naturais, 
enteiros, fraccionarios e 
decimais) e utililizalos 
para representar, 
ordenar e interpretar 
axeitadamente a 
información cuantitativa 
en exercicios e 
problemas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

É quen de calcular 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 CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB2.1.3. Emprega 
axeitadamente os tipos 
de números e as súas 
operacións, para 

Sabe empregar 
axeitadamente os tipos 
de números e as súas 
operacións, para 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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

resolver problemas 
cotiáns 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnolóxicos, 
cando sexa necesario, 
os resultados obtidos. 

resolver problemas 
cotiáns 
contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnolóxicos, 
cando sexa necesario, 
os resultados obtidos. 

e 
f 
g 
h 

B2.1. Números 
enteiros: 
representación, 
ordenación na recta 
numérica e operacións. 

B2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos significados 
dos números en 

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

Pode realizar cálculos 
nos que interveñen 
potencias de expoñente 
natural e aplicar as 
regras básicas das 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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 

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

básicas das operacións 
con potencias. 

operacións con 
potencias. 

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

Sabe realizar 
operacións de 
conversión entre 
números decimais e 
fraccionarios, achar 
fraccións equivalentes 
e simplificar fraccións, 
para aplicalo na 
resolución de 
problemas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Pode utilizar a notación 
científica e valorar o 
seu uso para simplificar 
cálculos e representar 
números moi grandes. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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 
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 

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 

Sabe realizar 
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 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de 
cálculo mental. 

respectando a 
xerarquía das 
operacións. 

respectando a 
xerarquía das 
operacións. 

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. 

É capaz de  
desenvolver estratexias 
de cálculo mental para 
realizar cálculos 
exactos ou 
aproximados, valorando 
a precisión esixida na 
operación ou no 
problema. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

É quen de realizar 
cálculos con números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, decidindo a 
forma máis axeitada 
(mental, escrita ou con 
calculadora), coherente 
e precisa. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

                                                                                              2ª avaliación 

                                                                    Unidade 2 (Unidade 5, 6 e 7 libro texto Santillana) 

e B2.13. Tradución de B2.6. Analizar MAB2.6.1. Describe Sabe describir CMCCT CL Proba escrita 80% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

f 
g 
h 

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 
baseada na 
observación de pautas 
e regularidades. Valor 
numérico dunha 
expresión alxébrica. 
B2.16. Operacións con 
expresións alxébricas 
sinxelas. 
Transformación e 
equivalencias. 
Identidades. 

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. 

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

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

EOE  
Traballo 

 
20% 

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. 

Pode identificra 
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 CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Sabe utilizar as 
identidades alxébricas 
notables e as 
propiedades das 
operacións para 
transformar expresións 
alxébricas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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. 

É capaz de comprobar, 
dada unha ecuación 
(ou un sistema), se un 
número ou uns 
números é ou son 
solución desta. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

É quen de  formular 
alxebricamente unha 
situación da vida real 
mediante ecuacións de 
primeiro e segundo 
grao, e sistemas de 
ecuacións lineais con 
dúas incógnitas, 
resolvelas e interpretar 
o resultado obtido. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

                                                                               Unidade 3 (UD 8-libro texto Santillana) 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

e 
f 
g 
h 

B2.10. Cálculos con 
porcentaxes (mental, 
manual e con 
calculadora). Aumentos 
e diminucións 
porcentuais. 
B2.11. Razón, 
proporción e taxa.Taxa 
unitaria. Factores de 
conversión. Magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionais. 
Constante de 
proporcionalidade. 

B2.5. 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 

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. 
 

Pode identificar e 
discriminar relacións de 
proporcionalidade 
numérica (como o 
factor de conversión ou 
cálculo de porcentaxes) 
e empregalas para 
resolver problemas en 
situacións cotiás. 
 
 

CMCCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
EOE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proba escrita 
 
Traballo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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

doutros coñecidos 
en situacións da 
vida real nas que 
existan variacións 
porcentuais e 
magnitudes 
directa ou 
inversamente 
proporcionais. 

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

Sabe analizar 
situacións sinxelas e 
recoñecer que 
interveñen magnitudes 
que non son directa nin 
inversamente 
proporcionais. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

   

Bloque 3. Xeometría 

3ª avaliación 

Unidade 4. Xeometria (UD9, UD10, UD11, UD12 libro texto Santillana) 

f 
h 

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

B3.1. Recoñecer 
o significado 
aritmético do 
teorema de 
Pitágoras 

MAB3.1.1. Comprende 
os significados 
aritmético e xeométrico 
do teorema de 
Pitágoras e utilízaos 

É capaz de comprender 
os significados 
aritmético e xeométrico 
do teorema de 
Pitágoras e utilizalos 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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

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

para a procura de 
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 

Sabe aplicar 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 CL 
EOE 
E 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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. 

Pode recoñecer figuras 
semellantes e calcular 
a razón de semellanza 
e a razón de superficies 
e volumes de figuras 
semellantes. 

CMCCT EOE 
CL 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Sabe utilizar a escala 
para resolver 
problemas da vida cotiá 
sobre planos, mapas e 

CMCCT EOE 
CL 
EV 
E 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

outros contextos de 
semellanza. 

outros contextos de 
semellanza. 

EEIE 

 
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, 
desenvolvemento
s 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. 

Pode analizar e 
identificar as 
características de 
corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

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

CMCCT CL 
EOE 
CA 
TIC 

 
Traballo 

 
20% 

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

Pode identificar os 
corpos xeométricos a 
partir dos seus 
desenvolvementos 
planos e 
reciprocamente. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

e 
f 
l 
n 

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

B3.4. Resolver 
problemas que 
leven consigo o 
cálculo de 
lonxitudes, 
superficies e 

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

É capaz de resolver 
problemas da realidade 
mediante o cálculo de 
áreas e volumes de 
corpos xeométricos, 
utilizando as linguaxes 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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

volumes do 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 

xeométrica e alxébrica 
axeitadas. 

xeométrica e alxébrica 
axeitadas. 

                                                                                                Bloque 4. Funcións 

                                                                                Unidade 5. Funcións (UD13 libro texto Santillana) 

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. 

Sabe pasar dunhas 
formas de 
representación dunha 
función a outras, e elixir 
a máis adecuada en 
función do contexto. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

f B4.1. Concepto de 
función: variable 
dependente e 

B4.2. Comprender 
o concepto de 
función, e 

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

Pode recoñecer se 
unha gráfica representa 
ou non unha función. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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. 

recoñecer, 
interpretar e 
analizar as 
gráficas 
funcionais. 

función. 

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

É quen de interpretar 
unha gráfica e 
analizala, recoñecendo 
as súas propiedades 
máis características. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

b 
e 
f 
g 
h 

B4.2. 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 
interpretación de 
gráficas. 

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. 

Sabe recoñecer e 
representar unha 
función lineal a partir da 
ecuación ou dunha 
táboa de valores, e 
obter a pendente da 
recta correspondente. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

É quen de obter a 
ecuación dunha recta a 
partir da gráfica ou 
táboa de valores. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB4.3.3. Escribe a 
ecuación 
correspondente á 
relación lineal existente 

Pode escribir a 
ecuación 
correspondente á 
relación lineal existente 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
s 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

entre dúas magnitudes, 
e represéntaa. 

entre dúas magnitudes, 
e representala. 

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. 

É capaz de estudar 
situacións reais 
sinxelas e, apoiándose 
en recursos 
tecnolóxicos, identificar 
o modelo matemático 
funcional (lineal ou afín) 
máis axeitado para 
explicalas, e realizar 
predicións e 
simulacións sobre o 
seu comportamento. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

Unidade 6. Estatística e Probabilidade (UD 14 Libro texto Santillana) 

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 

B5.1. Formular 
preguntas 
axeitadas para 
coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e 
recoller, organizar 
e presentar datos 
relevantes para 
respondelas, 

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. 

Sabe organizar datos, 
obtidos dunha 
poboación de variables 
cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, 
calcular e interpretar as 
súas frecuencias 
absolutas, relativas, e 
acumuladas, e 
representalos 
graficamente. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

de caixa e bigotes 
B5.4. Medidas de 
tendencia central. 
B5.5. Medidas de 
dispersión. 

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. 

MAB5.1.2. 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. 

Pode calcular a media 
aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a 
moda (intervalo modal), 
o rango e os cuartís, 
elixir o máis axeitado, e 
empregalos para 
interpretar un conxunto 
de datos e para 
resolver problemas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

É quen de interpretar 
gráficos estatísticos 
sinxelos recollidos en 
medios de 
comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

e 
f 
h 

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 

B5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, 
xerar gráficas 
estatísticas, 
calcular 
parámetros 
relevantes e 
comunicar os 

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. 

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

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB5.2.2. Utiliza as Pode utilizar as CMCCT CL Proba escrita 80% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

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. 

resultados obtidos 
que respondan ás 
preguntas 
formuladas 
previamente 
sobre a situación 
estudada. 

tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
comunicar información 
resumida e relevante 
sobre unha variable 
estatística analizada. 

tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
comunicar información 
resumida e relevante 
sobre unha variable 
estatística analizada. 

EOE 
TIC 
CA 

 
Traballo 

 
20% 

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 

B5.3. Diferenciar 
os fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, 
valorando a 
posibilidade que 
ofrecen as 
matemáticas para 
analizar e facer 
predicións 
razoables acerca 
do 
comportamento 

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

Pode identificar os 
experimentos aleatorios 
e distinguilos dos 
deterministas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

É capaz de calcular a 
frecuencia relativa dun 
suceso mediante a 
experimentación. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB5.3.3. Realiza 
predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto 

Pode realizar 
predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a 
partir do cálculo exacto 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

probabilidade mediante 
a simulación ou 
experimentación. 

dos aleatorios a 
partir das 
regularidades 
obtidas ao repetir 
un número 
significativo de 
veces a 
experiencia 
aleatoria, ou o 
cálculo da súa 
probabilidade. 

da súa probabilidade ou 
a aproximación desta 
mediante a 
experimentación. 

da súa probabilidade ou 
a aproximación desta 
mediante a 
experimentación. 

b 
f 
h 

B5.10. Sucesos 
elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 
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. 

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. 

Sabe describir 
experimentos aleatorios 
sinxelos e enumerar 
todos os resultados 
posibles, apoiándose 
en táboas, recontos ou 
diagramas en árbore 
sinxelos. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

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

Pode distinguir entre 
sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

MAB5.4.3. Calcula a 
probabilidade de 
sucesos asociados a 

É capaz de calcular a 
probabilidade de 
sucesos asociados a 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
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Matemáticas. 2º de ESO-PMAR 

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificaci
ón 

experimentos sinxelos 
mediante a regra de 
Laplace, e exprésaa en 
forma de fracción e 
como porcentaxe. 

experimentos sinxelos 
mediante a regra de 
Laplace, e expresala en 
forma de fracción e 
como porcentaxe. 

 
  

 

 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Tódalas avaliacións 

Bloque 1. A actividade científica 

f 
h 

B1.1. Método 
científico: etapas. 
B1.2. Utilización 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

B1.1. Recoñecer e 
identificar as 
características do 
método científico.  

FQB1.1.1. Formula, 
de forma guiada, 
hipóteses para 
explicar fenómenos 
cotiáns, utilizando 
teorías e modelos 
científicos sinxelos. 

Pode formular, de 
forma guiada, 
hipóteses para 
explicar algúns 
fenómenos cotiáns, 
utilizando teorías e 
modelos científicos 
sinxelos, a partir de 
exemplos traballados 
na clase ou no 
laboratorio. 

CAA 
CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

FQB1.1.2. Rexistra 
observacións e datos 

Sabe rexistrar 
observacións e datos 

CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
 

80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

de maneira 
organizada e rigorosa, 
e comunícaos 
oralmente e por 
escrito utilizando 
esquemas, gráficos e 
táboas. 

de maneira 
organizada e rigorosa, 
e comunícaos 
oralmente e por 
escrito utilizando 
esquemas, gráficos e 
táboas. 

CA 
TIC 
EEIE 

Traballo 20% 

f 
m 

B1.3. Aplicacións 
da ciencia á vida 
cotiá e á 
sociedade. 

B1.2. Valorar a 
investigación 
científica e o seu 
impacto na industria 
e no 
desenvolvemento da 
sociedade. 

FQB1.2.1. Relaciona 
a investigación 
científica con algunha 
aplicación tecnolóxica 
sinxela na vida cotiá.  

É capaz de relacionar 
a investigación 
científica con algunha 
aplicación tecnolóxica 
sinxela na vida cotiá. 

CCEC 
CMCCT 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
EEIE 

Proba escrita 
Traballo 
 

80% 
20% 

b 
f 

B1.4. Medida de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

B1.3. Aplicar os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

FQB1.3.2. Realiza 
medicións prácticas 
de magnitudes físicas 
da vida cotiá 
empregando o 
material e os 
instrumentos 
apropiados, e expresa 
os resultados 
correctamente no 
Sistema Internacional 
de Unidades. 

É quen de realizar 
medicións prácticas 
de magnitudes físicas 
da vida cotiá 
empregando o 
material e os 
instrumentos 
apropiados, e expresa 
os resultados 
correctamente no 
Sistema Internacional 
de Unidades. 

CSIEE 
CMCCT 

CL 
EOE 
EEIE 
 

Traballo 20% 

f B1.5. Traballo no 
laboratorio. 

B1.4. Recoñecer os 
materiais e os 

FQB1.4.1. Recoñece 
e identifica os 

Pode recoñecer e 
identificar os símbolos 

CMCCT 
CCL 

EOE 
CL 

Proba escrita 
 

80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

instrumentos básicos 
presentes no 
laboratorio de física e 
de química, e 
coñecer e respectar 
as normas de 
seguridade e de 
eliminación de 
residuos para a 
protección ambiental.  

símbolos máis 
frecuentes utilizados 
na etiquetaxe de 
produtos químicos e 
instalacións, 
interpretando o seu 
significado. 

máis frecuentes 
utilizados na 
etiquetaxe de 
produtos químicos e 
instalacións, 
interpretando o seu 
significado 

EEIE Traballo 20% 
 
 

FQB1.4.2. Identifica 
material e 
instrumentos básicos 
de laboratorio e 
coñece a súa forma 
de utilización para a 
realización de 
experiencias, 
respectando as 
normas de seguridade 
e identificando 
actitudes e medidas 
de actuación 
preventivas. 

Sabe identificar 
material e 
instrumentos básicos 
de laboratorio e 
coñecer a súa forma 
de utilización para a 
realización de 
experiencias, 
respectando as 
normas de seguridade 
e identificando 
actitudes e medidas 
de actuación 
preventivas. 

CMCCT CL 
EOE 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 
 
 

e 
f 
h 
i 

B1.6. Procura e 
tratamento de 
información. 
B1.2. Utilización 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

B1.5. Extraer de 
forma guiada a 
información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo 
que aparece en 
publicacións e 
medios de 

FQB1.5.1. Selecciona 
e comprende de 
forma guiada 
información relevante 
nun texto de 
divulgación científica, 
e transmite as 
conclusións obtidas 

É capaz de 
seleccionar e 
comprender de forma 
guiada información 
relevante nun texto de 
divulgación científica, 
e transmitir as 
conclusións obtidas 

CAA 
CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 

Traballo 20% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

comunicación.  utilizando a linguaxe 
oral e escrita con 
propiedade. 

utilizando a linguaxe 
oral e escrita con 
propiedade 

FQB1.5.2. Identifica 
as principais 
características ligadas 
á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo 
de información 
existente en internet e 
outros medios dixitais. 

É capaz de identificar 
as principais 
características ligadas 
á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo 
de información 
existente en internet e 
outros medios dixitais. 

CAA 
CD 
CSC 

CL 
EOE 
TIC 
CA 

Traballo 20% 

b 
e 
f 
g 
h 
i 

B1.1. Método 
científico: etapas. 
B1.2. Utilización 
das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 
B1.4. Medida de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
B1.5. Traballo no 
laboratorio. 
B1.6. Proxecto de 
investigación. 

B1.6. Desenvolver 
pequenos traballos 
de investigación nos 
que se poña en 
práctica a aplicación 
do método científico 
e a utilización das 
TIC. 

FQB1.6.1. Realiza 
pequenos traballos de 
investigación sobre 
algún tema obxecto 
de estudo, aplicando 
o método científico e 
utilizando as TIC para 
a procura e a 
selección de 
información e 
presentación de 
conclusións. 

É capaz de realizar 
pequenos traballos de 
investigación sobre 
algún tema obxecto 
de estudo, aplicando 
o método científico e 
utilizando as TIC para 
a procura e a 
selección de 
información e 
presentación de 
conclusións. 

CAA 
CCEC 
CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Traballo 20% 

FQB1.6.2. Participa, 
valora, xestiona e 
respecta o traballo 
individual e en equipo. 

Sabe valorar, 
xestionar e respectar 
o traballo individual e 
en equipo. 

CAA 
CSC 
CSIEE 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 

Traballo 20% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

EEIE 

1ª avaliación 

Unidade 1. A actividade científica. 

b 
f 

B1.4. Medida de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

B1.3. Aplicar os 
procedementos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

FQB1.3.1. Establece 
relacións entre 
magnitudes e 
unidades utilizando, 
preferentemente, o 
Sistema Internacional 
de Unidades para 
expresar os 
resultados.  

É capaz de establecer 
relacións entre 
magnitudes e 
unidades utilizando 
factores de 
conversión e o 
Sistema Internacional 
de Unidades para 
expresar os 
resultados, así como 
notación científica 
para expresar o 
resultado.  

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

                                                                                                    Unidade 2. A materia 

b 
f 

B2.1. Propiedades 
da materia. 
B2.2. Aplicacións 
dos materiais. 

B2.1. Recoñecer as 
propiedades xerais e 
as características 
específicas da 
materia, e 
relacionalas coa súa 
natureza e as súas 
aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue 
entre propiedades 
xerais e propiedades 
características da 
materia, e utiliza estas 
últimas para a 
caracterización de 
substancias. 

É quen de distinguir 
entre propiedades 
xerais e propiedades 
características da 
materia, e utilizar 
estas últimas para a 
caracterización de 
substancias. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 90% 

FQB2.1.2. Relaciona 
propiedades dos 

Sabe relacionar 
algunhas propiedades 

CMCCT CL 
EOE 

Traballo 20% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

materiais do contorno 
co uso que se fai 
deles. 

dos materiais do 
contorno co uso que 
se fai deles. 

CA 
TIC 
E 
EEIE 

FQB2.1.3. Describe a 
determinación 
experimental do 
volume e da masa 
dun sólido, realiza as 
medidas 
correspondentes e 
calcula a súa 
densidade. 

É capaz de describir a 
determinación 
experimental do 
volume e da masa 
dun sólido, realizar as 
medidas 
correspondentes e 
calcular a súa 
densidade. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

b 
f 

B2.3. Estados de 
agregación. 
Cambios de 
estado. Modelo 
cinético-molecular. 

B2.2. Xustificar as 
propiedades dos 
estados de 
agregación da 
materia e os seus 
cambios de estado, a 
través do modelo 
cinético-molecular. 

FQB2.2.1. Xustifica 
que unha substancia 
pode presentarse en 
distintos estados de 
agregación 
dependendo das 
condicións de presión 
e temperatura en que 
se ache. 

Pode xustificar á luz 
da teoría cinético-
molecular que unha 
substancia pode 
presentarse en 
distintos estados de 
agregación 
dependendo das 
condicións de presión 
e temperatura en que 
se ache. 

CMCCT EOE 
CL 

Proba escrita 80% 

FQB2.2.2. Explica as 
propiedades dos 
gases, os líquidos e 
os sólidos. 

É capaz de explicar 
as propiedades dos 
gases, os líquidos e 
os sólidos, mediante a 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

teoría cinético-
molecular 

FQB2.2.3. Describe 
os cambios de estado 
da materia e aplícaos 
á interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

Sabe describir os 
cambios de estado da 
materia, facendo uso 
da teoría cinética, e 
aplícalos á 
interpretación de 
fenómenos cotiáns. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB2.2.4. Deduce a 
partir das gráficas de 
quecemento dunha 
substancia os seus 
puntos de fusión e 
ebulición, e identifícaa 
utilizando as táboas 
de datos necesarias. 

Sabe deducir a partir 
das gráficas de 
quecemento dunha 
substancia os seus 
puntos de fusión e 
ebulición, e 
identifícala utilizando 
as táboas de datos 
necesarias. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f B2.4. Leis dos 
gases. 

B2.3. Establecer as 
relacións entre as 
variables das que 
depende o estado 
dun gas a partir de 
representacións 
gráficas ou táboas de 
resultados obtidas en 
experiencias de 
laboratorio ou 

FQB2.3.1. Xustifica o 
comportamento dos 
gases en situacións 
cotiás, en relación co 
modelo cinético-
molecular. 

Sabe xustificar o 
comportamento dos 
gases en situacións 
cotiás, en relación co 
modelo cinético-
molecular. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB2.3.2. Interpreta 
gráficas, táboas de 
resultados e 
experiencias que 

É quen de interpretar 
gráficas, táboas de 
resultados e 
experiencias que 

CAA 
CMCCT 

CL 
EOE 
CA 
TIC 

Proba escrita 80% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

simulacións dixitais.  relacionan a presión, 
o volume e a 
temperatura dun gas, 
utilizando o modelo 
cinético-molecular e 
as leis dos gases. 

relacionan a presión, 
o volume e a 
temperatura dun gas, 
utilizando o modelo 
cinético-molecular e 
as leis dos gases 

                                                                                     2ª avaliación 

                                                           Unidade 3. Clasificación da materia. Mesturas. Disolucións 

f B2.5. Substancias 
puras e mesturas. 
B2.6. Mesturas de 
especial interese: 
disolucións 
acuosas, aliaxes e 
coloides. 

B2.4. Identificar 
sistemas materiais 
como substancias 
puras ou mesturas, e 
valorar a importancia 
e as aplicacións de 
mesturas de especial 
interese.  

FQB2.4.1. Distingue e 
clasifica sistemas 
materiais de uso 
cotián en substancias 
puras e mesturas, e 
especifica neste 
último caso se se trata 
de mesturas 
homoxéneas, 
heteroxéneas ou 
coloides. 

É quen de distinguir e 
clasificar sistemas 
materiais de uso 
cotián en substancias 
puras e mesturas, e 
especificar neste 
último caso se se trata 
de mesturas 
homoxéneas, 
heteroxéneas ou 
coloides 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB2.4.2. Identifica o 
disolvente e o soluto 
ao analizar a 
composición de 
mesturas 
homoxéneas de 
especial interese. 

Sabe identifica o 
disolvente e o soluto 
ao analizar a 
composición de 
mesturas 
homoxéneas de 
especial interese. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f B2.7. Métodos de B2.5. Propor FQB2.5.1. Deseña É capaz de deseñar CAA EOE Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

separación de 
mesturas. 

métodos de 
separación dos 
compoñentes dunha 
mestura e aplicalos 
no laboratorio. 

métodos de 
separación de 
mesturas segundo as 
propiedades 
características das 
substancias que as 
compoñen, describe o 
material de laboratorio 
adecuado e leva a 
cabo o proceso.  

métodos de 
separación de 
mesturas segundo as 
propiedades 
características das 
substancias que as 
compoñen, describir o 
material de laboratorio 
adecuado e levar a 
cabo o proceso. 

CMCCT 
CSIEE 

CL 
E 
EEIE 

 
Traballo 

 
20% 

Unidade 4. Reaccións químicas 

f 
h 

B3.1. Cambios 
físicos e cambios 
químicos. 
B3.2. Reacción 
química.  

B3.1. Distinguir entre 
cambios físicos e 
químicos mediante a 
realización de 
experiencias sinxelas 
que poñan de 
manifesto se se 
forman ou non novas 
substancias.  

FQB3.1.1. Distingue 
entre cambios físicos 
e químicos en accións 
da vida cotiá en 
función de que haxa 
ou non formación de 
novas substancias.  

Sabe distinguir entre 
cambios físicos e 
químicos en accións 
da vida cotiá en 
función de que haxa 
ou non formación de 
novas substancias. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB3.1.2. Describe o 
procedemento de 
realización de 
experimentos sinxelos 
nos que se poña de 
manifesto a formación 
de novas substancias 
e recoñece que se 
trata de cambios 
químicos. 

Pode describir o 
procedemento de 
realización de 
experimentos sinxelos 
nos que se poña de 
manifesto a formación 
de novas substancias 
e recoñecer que se 
trata de cambios 
químicos. 

CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 
 

80% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

f B3.2. Reacción 
química.  

B3.2. Caracterizar as 
reaccións químicas 
como cambios 
dunhas substancias 
noutras.  

FQB3.2.1. Identifica 
os reactivos e os 
produtos de reaccións 
químicas sinxelas 
interpretando a 
representación 
esquemática dunha 
reacción química.  

Sabe identificar os 
reactivos e os 
produtos de reaccións 
químicas sinxelas 
interpretando a 
representación 
esquemática dunha 
reacción química. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f 
m 

B3.3. A química na 
sociedade e o 
ambiente. 

B3.3. Recoñecer a 
importancia da 
química na obtención 
de novas 
substancias e a súa 
importancia na 
mellora da calidade 
de vida das persoas. 

FQB3.3.1. Clasifica 
algúns produtos de 
uso cotián en función 
da súa procedencia 
natural ou sintética. 

Pode clasificar algúns 
produtos de uso 
cotián en función da 
súa procedencia 
natural ou sintética. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
CA 
E 
EEIE 

Traballo 20% 

FQB3.3.2. Identifica e 
asocia produtos 
procedentes da 
industria química coa 
súa contribución á 
mellora da calidade 
de vida das persoas. 

Sabe identificar e 
asociar produtos 
procedentes da 
industria química coa 
súa contribución á 
mellora da calidade 
de vida das persoas. 

CMCCT 
CSC 

CL 
EOE 
E 
EEIE 
CA 
TIC 

Traballo 20% 

f 
m 

B3.3. A química na 
sociedade e o 
ambiente. 

B3.4. Valorar a 
importancia da 
industria química na 
sociedade e a súa 
influencia no 
ambiente. 

FQB3.4.1. Propón 
medidas e actitudes, a 
nivel individual e 
colectivo, para mitigar 
os problemas 
ambientais de 
importancia global.  

É quen de propor 
medidas e actitudes, a 
nivel individual e 
colectivo, para mitigar 
os problemas 
ambientais de 
importancia global. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

EOE 
E 
EEIE 
CA 
TIC 

Traballo 20% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

3ª avaliación 

Unidade 5. Forzas e movemento 

f B4.1. Forzas: 
efectos. 
B4.2. Medida das 
forzas. 

B4.1. Recoñecer o 
papel das forzas 
como causa dos 
cambios no estado 
de movemento e das 
deformacións. 

FQB4.1.1. En 
situacións da vida 
cotiá, identifica as 
forzas que interveñen 
e relaciónaas cos 
seus correspondentes 
efectos na 
deformación ou na 
alteración do estado 
de movemento dun 
corpo.  

En situacións da vida 
cotiá, sabe identificar 
as forzas que 
interveñen e 
relaciónaas cos seus 
correspondentes 
efectos na 
deformación ou na 
alteración do estado 
de movemento dun 
corpo. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB4.1.2. Establece 
a relación entre o 
alongamento 
producido nun resorte 
e as forzas que 
produciron eses 
alongamentos, e 
describe o material 
para empregar e o 
procedemento para a 
súa comprobación 
experimental.  

É quen de establecer 
a relación entre o 
alongamento 
producido nun resorte 
e as forzas que 
produciron eses 
alongamentos, e 
describir o material 
para empregar e o 
procedemento para a 
súa comprobación 
experimental. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 
TiC 
CA 

Proba escrita 
 

80% 
 
 

FQB4.1.3. Establece 
a relación entre unha 
forza e o seu 

É capaz de establecer 
a relación entre unha 
forza e o seu 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

correspondente efecto 
na deformación ou na 
alteración do estado 
de movemento dun 
corpo. 

correspondente efecto 
na deformación ou na 
alteración do estado 
de movemento dun 
corpo. 

FQB4.1.4. Describe a 
utilidade do 
dinamómetro para 
medir a forza elástica 
e rexistra os 
resultados en táboas 
e representacións 
gráficas, expresando 
o resultado 
experimental en 
unidades do Sistema 
Internacional. 

Sabe describir a 
utilidade do 
dinamómetro para 
medir a forza elástica 
e rexistrar os 
resultados en táboas 
e representacións 
gráficas, expresando 
o resultado 
experimental en 
unidades do Sistema 
Internacional. 

CMCCT CL 
EOE 
E 
EEIE 
TIC 
CA 

Proba escrita 
 
Traballo 

80% 
 
20% 

b 
f 

B4.3. Velocidade 
media. 

B4.2. Establecer a 
velocidade dun corpo 
como a relación 
entre o espazo 
percorrido e o tempo 
investido en 
percorrelo. 

FQB4.2.1. Determina, 
experimentalmente ou 
a través de 
aplicacións 
informáticas, a 
velocidade media dun 
corpo, interpretando o 
resultado.  

Sabe determinar, 
experimentalmente ou 
a través de 
aplicacións 
informáticas, a 
velocidade media dun 
corpo, interpretando o 
resultado. 

CAA 
CD 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
CA 
E 
EEIE 

Proba escrita  
 
Traballo 

80% 
 
20% 

FQB4.2.2. Realiza 
cálculos para resolver 
problemas cotiáns 

Sabe realizar cálculos 
para resolver 
problemas cotiáns 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

utilizando o concepto 
de velocidade media.  

utilizando o concepto 
de velocidade media. 

f B4.4. Velocidade 
media. 
B4.5. Velocidade 
instantánea e 
aceleración. 

B4.3. Diferenciar 
entre velocidade 
media e instantánea 
a partir de gráficas 
espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e 
deducir o valor da 
aceleración 
utilizando estas 
últimas. 

FQB4.3.1. Deduce a 
velocidade media e 
instantánea a partir 
das representacións 
gráficas do espazo e 
da velocidade en 
función do tempo. 

Pode deducir a 
velocidade media e 
instantánea a partir 
das representacións 
gráficas do espazo e 
da velocidade en 
función do tempo. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB4.3.2. Xustifica se 
un movemento é 
acelerado ou non a 
partir das 
representacións 
gráficas do espazo e 
da velocidade en 
función do tempo. 

É quen de xustificar 
se un movemento é 
acelerado ou non a 
partir das 
representacións 
gráficas do espazo e 
da velocidade en 
función do tempo. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f B4.6. Máquinas 
simples. 

B4.4. Valorar a 
utilidade das 
máquinas simples na 
transformación dun 
movemento noutro 
diferente, e a 
redución da forza 
aplicada necesaria. 

FQB4.4.1. Interpreta o 
funcionamento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando 
a forza e a distancia 
ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos 
sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da 
forza producido por 
estas máquinas. 

Sabe interpretar o 
funcionamento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando 
a forza e a distancia 
ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos 
sinxelos sobre o 
efecto multiplicador da 
forza producido por 
estas máquinas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

f B4.7. O rozamento 
e os seus efectos. 

B4.5. Comprender o 
papel que xoga o 
rozamento na vida 
cotiá. 

FQB4.5.1. Analiza os 
efectos das forzas de 
rozamento e a súa 
influencia no 
movemento dos seres 
vivos e os vehículos.  

É capaz de analizar 
os efectos das forzas 
de rozamento e a súa 
influencia no 
movemento dos seres 
vivos e os vehículos. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f B4.8. Forza 
gravitatoria. 

B4.6. Considerar a 
forza 
gravitatoriacomo a 
responsable do peso 
dos corpos, dos 
movementos orbitais 
e dos niveis de 
agrupación no 
Universo, e analizar 
os factores dos que 
depende.  

FQB4.6.1. Relaciona 
cualitativamente a 
forza de gravidade 
que existe entre dous 
corpos coas súas 
masas e a distancia 
que os separa.  

Sabe relacionar 
cualitativamente a 
forza de gravidade 
que existe entre dous 
corpos coas súas 
masas e a distancia 
que os separa 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB4.6.2. Distingue 
entre masa e peso 
calculando o valor da 
aceleración da 
gravidade a partir da 
relación entre esas 
dúas magnitudes. 

É capaz de distinguir 
entre masa e peso 
calculando o valor da 
aceleración da 
gravidade a partir da 
relación entre esas 
dúas magnitudes. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB4.6.3. Recoñece 
que a forza de 
gravidade mantén os 
planetas xirando 
arredor do Sol, e á 
Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o 
motivo polo que esta 

Proba escrita 80% CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

atracción non leva á 
colisión dos dous 
corpos.  

f B4.9. Estrutura do 
Universo. 
B4.10. Velocidade 
da luz. 

B4.7. Identificar os 
niveis de agrupación 
entre corpos 
celestes, desde os 
cúmulos de galaxias 
aos sistemas 
planetarios, e 
analizar a orde de 
magnitude das 
distancias 
implicadas. 

FQB4.7.1. Relaciona 
cuantitativamente a 
velocidade da luz co 
tempo que tarda en 
chegar á Terra desde 
obxectos celestes 
afastados e coa 
distancia á que se 
atopan eses obxectos, 
interpretando os 
valores obtidos. 

Sabe relacionar 
cuantitativamente a 
velocidade da luz co 
tempo que tarda en 
chegar á Terra desde 
obxectos celestes 
afastados e coa 
distancia á que se 
atopan eses obxectos, 
interpretando os 
valores obtidos. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

b 
e 
f 
g 
h 

B4.1. Forzas: 
efectos. 
B4.8. Forza 
gravitatoria. 

B4.8. Recoñecer os 
fenómenos da 
natureza asociados á 
forza gravitatoria. 

FQB4.8.1. Realiza un 
informe, empregando 
as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, a partir 
de observacións ou 
da procura guiada de 
información sobre a 
forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados 
a ela. 

É capaz de realizar un 
informe, empregando 
as tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, a partir 
de observacións ou 
da procura guiada de 
información sobre a 
forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados 
a ela. 

CCL 
CD 
CMCCT 
CSIEE 

EOE 
CL 
E 
EEIE 
CA 
TIC 

Traballo 20% 

Unidade 6. Enerxía 

f B5.1. Enerxía: 
unidades. 

B5.1. Recoñecer que 
a enerxía é a 

FQB5.1.1. Argumenta 
que a enerxía pode 

Sabe argumentar que 
a enerxía pode 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

capacidade de 
producir 
transformacións ou 
cambios. 

transferirse, 
almacenarse ou 
disiparse, pero non 
crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

transferirse, 
almacenarse ou 
disiparse, pero non 
crearse nin destruírse, 
a partir de exemplos 
concretos traballados 
na aula. 

FQB5.1.2. Recoñece 
e define a enerxía 
como unha magnitude 
e exprésaa na 
unidade 
correspondente do 
Sistema Internacional. 

Sabe recoñecer e 
definir a enerxía como 
unha magnitude e 
exprésaa na unidade 
correspondente do 
Sistema Internacional. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f B5.2. Tipos de 
enerxía. 
B5.3. 
Transformacións 
da enerxía. 
B5.4. Conservación 
da enerxía. 

B5.2. Identificar os 
tipos de enerxía 
postos de manifesto 
en fenómenos 
cotiáns e en 
experiencias sinxelas 
realizadas no 
laboratorio. 

FQB5.2.1. Relaciona 
o concepto de enerxía 
coa capacidade de 
producir cambios, e 
identifica os tipos de 
enerxía que se poñen 
de manifesto en 
situacións cotiás, 
explicando as 
transformacións 
dunhas formas 
noutras. 

Sabe relacionar o 
concepto de enerxía 
coa capacidade de 
producir cambios, e 
identificar os tipos de 
enerxía que se poñen 
de manifesto en 
situacións cotiás, 
explicando as 
transformacións 
dunhas formas 
noutras. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f 
h 

B5.5. Enerxía 
térmica. Calor e 

B5.3. Relacionar os 
conceptos de 

FQB5.3.1. Explica o 
concepto de 

Pode explicar o 
concepto de 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

temperatura. 
B5.6. Escalas de 
temperatura. 
B5.7. Uso racional 
da enerxía. 

enerxía, calor e 
temperatura en 
termos da teoría 
cinético-molecular, e 
describir os 
mecanismos polos 
que se transfire a 
enerxía térmica en 
situacións cotiás. 

temperatura en 
termos do modelo 
cinético-molecular, e 
diferencia entre 
temperatura, enerxía 
e calor. 

temperatura en 
termos do modelo 
cinético-molecular, e 
distinguir entre 
temperatura, enerxía 
e calor. 

FQB5.3.2. Recoñece 
a existencia dunha 
escala absoluta de 
temperatura e 
relaciona as escalas 
celsius e kelvin. 

Sabe recoñecer a 
existencia dunha 
escala absoluta de 
temperatura e 
relacionar as escalas 
celsius e kelvin. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB5.3.3. Identifica 
os mecanismos de 
transferencia de 
enerxía 
recoñecéndoos en 
situacións cotiás e 
fenómenos 
atmosféricos, e 
xustifica a selección 
de materiais para 
edificios e no deseño 
de sistemas de 
quecemento. 

Sabe identificar os 
mecanismos de 
transferencia de 
enerxía 
recoñecéndoos en 
situacións cotiás e 
fenómenos 
atmosféricos, e 
xustificar a selección 
de materiais para 
edificios e no deseño 
de sistemas de 
quecemento. 

CAA 
CMCCT 
CSC 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f 
h 

B5.8. Efectos da 
enerxía térmica. 

B5.4. Interpretar os 
efectos da enerxía 
térmica sobre os 

FQB5.4.1. Explica o 
fenómeno da 
dilatación a partir 

Pode explicar o 
fenómeno da 
dilatación a partir 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

corpos en situacións 
cotiás e en 
experiencias de 
laboratorio.  

dalgunha das súas 
aplicacións como os 
termómetros de 
líquido, xuntas de 
dilatación en 
estruturas, etc. 

dalgunha das súas 
aplicacións como os 
termómetros de 
líquido, xuntas de 
dilatación en 
estruturas, etc. 

FQB5.4.2. Explica a 
escala celsius 
establecendo os 
puntos fixos dun 
termómetro baseado 
na dilatación dun 
líquido volátil. 

É quen de explicar a 
escala celsius 
establecendo os 
puntos fixos dun 
termómetro baseado 
na dilatación dun 
líquido volátil. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

FQB5.4.3. Interpreta 
cualitativamente 
fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que 
se poña de manifesto 
o equilibrio térmico 
asociándoo coa 
igualación de 
temperaturas. 

É capaz de interpretar 
cualitativamente 
fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que 
se poña de manifesto 
o equilibrio térmico 
asociándoo coa 
igualación de 
temperaturas. 

CMCCT CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

f 
h 
m 

B5.9. Fontes de 
enerxía.  
B5.10. Aspectos 
industriais da 
enerxía. 

B5.5. Valorar o papel 
da enerxía nas nosas 
vidas, identificar as 
fontes, comparar o 
seu impacto 
ambiental e 

FQB5.5.1. Recoñece, 
describe e compara 
as fontes renovables 
e non renovables de 
enerxía, analizando 
con sentido crítico o 

É capaz de recoñecer, 
describir e comparar 
as fontes renovables 
e non renovables de 
enerxía, analizando 
con sentido crítico o 

CCL 
CMCCT 
CSC 

CL 
EOE 
E 
EEIE 
TIC 
CA 

Traballo  20% 



 118 

 Física e Química. 2º de ESO-PMAR      

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo con 
estándar 

Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

recoñecer a 
importancia do aforro 
enerxético para un 
desenvolvemento 
sustentable. 

seu impacto 
ambiental. 

seu impacto 
ambiental. 
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3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

UNIDADE 1: NÚMEROS ENTEIROS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

e 

f 

g 

h 

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

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. 

B2.1. 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. 

Identifica os números. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 
 

Proba escrita 25% 

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

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Resolve problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Realiza operacións 
combinadas 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 
TIC 

Proba escrita 25% 

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. 

Desenvolve estratexias 
de cálculo en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 20% 
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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 
 Proba escrita 10% 

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. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar 
patróns, regularidades e leis matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 
predicións. 

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Táboa de 
observación 

5% 

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para 
realizar simulacións e predicións sobre os resultados 

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. predicións. 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

5% 

UNIDADE 2: FRACCIÓNS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

e 

f 

g 

h 

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

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. 

B2.1. 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. 

Identifica os números 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 25% 

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

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
doadas. 

CMCCT 

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 

Emprega 
axeitadamente as 
operación para resolver 
problemas directos. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

obtidos. 

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. 

Realiza operacións 
combinadas 
elementais. 

CMCCT 
CL 
EOE 
E 

Proba escrita 25% 

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. 

Desenvolve estratexias 
elementais de 
cálculo mental. 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 20% 
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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 
 Proba escrita 10% 

  CMCCT 

CAA 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 
CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Táboa de 
observación 

5% 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 

a 

b 

c 

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

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 

Táboa de 
observación 

10% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

equipo. 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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

PRPC 
PI 
EEIE 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

5% 

UNIDADE 3: POTENCIAS E RAÍZ CADRADA 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios con 
expoñente enteiro: 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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora. 

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. 

Identifica os números 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
 

Proba escrita 20% 

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. 

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Emprega 
axeitadamente os 
números e as súas 
operacións. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

B2.5. 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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora. 

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 enteiro e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 

Realiza cálculos 
elementais con 
potencias. 

CMCCT 
CL 
EOE 

Proba escrita 20% 

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. 

Realiza operacións 
combinadas 
elementais 

CMCCT 
CL 
EOE 

Proba escrita 20% 

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. 

Desenvolve estratexias 
elementais de 
cálculo mental. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 20% 
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. 

Realiza cálculos 
directos. 

CMCCT 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 

EOE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 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. 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

5% 

UNIDADE 4: NÚMEROS DECIMAIS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

e 

f 

g 

h 

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

B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión e 
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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora. 

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. 

Identifica os números 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
 

Proba escrita 20% 

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. 

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Emprega 
axeitadamente os 
números e as súas 
operacións. 

CMCCT 

e 

f 

g 

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

B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión 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 

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

Realiza conversións 
doadas entre decimais 
e fraccións. 

CMCCT 
CL 
EOE 
E 

Proba escrita 20% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

h operacións. 

B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios con 
expoñente enteiro: 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 estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora. 

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

Utiliza a notación 
científica en casos 
cotiáns. 

CMCCT 

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. 

Realiza operacións 
combinadas 
sinxelas. CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 20% 

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. 

Desenvolve estratexias 
de cálculo en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 15% 
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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT EOE 
E 

Proba escrita 5% 

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. 

Comproba os 
resultados. CMCCT 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

5% 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. 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

b 

g 

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

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 

Toma decisións á hora 
de resolver 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

dificultades propias do traballo científico. ou de modelización, valorando as consecuencias 
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

problemas. 

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. 

B1.8. 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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

10% 

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. 

  Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios 

CMCCT 

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. 

Mostra certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 5: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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 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. 

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. 

Describe situacións 
cotiás mediante 
expresións 
alxébricas 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
 

Proba escrita 70% 

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. 

Identifica propiedades 
matemáticas 
elementais e exprésaas 
en linguaxe alxébrica. 

CMCCT 

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

Utiliza as identidades 
notables. 

CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 10% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

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. 

Valora a potencia e 
sinxeleza de 
ideas claves. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

2% 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EOE 
E 

Táboa de 
observación 

2% 

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 e  elaboración 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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 

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

Fai breves exposicións 
orais dos 
recursos creados. 

CCL 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

2% 

a 

b 

c 

d 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

10% 



 128 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

e 

f 

g 

 

UNIDADE 6: ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

B2.7. 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. 

Fai comprobacións dos 
resultados das 
ecuacións. 

CMCCT 

CL 
 

Proba escrita 70% 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. 

Resolve problemas 
sinxelos de ecuacións. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 10% 

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). 

Comprende enunciados 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

2% 

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

Valora a información en 
enunciados 
fáciles. 

CMCCT 

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

Realiza estimacións de 
resultados en 
casos 
elementais. 

CMCCT 

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

Deduce resultados en 
problemas 
doados. 

CMCCT 

CAA 

a 

b 

e 

f 

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 

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 

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 

Elabora documentos 
dixitais básicos. CD 

CCL 

CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

g 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 e  elaboración 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. 

argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

discusión ou difusión.  

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

Fai breves exposicións 
orais dos 
recursos creados. 

CCL 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

12% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

2% 

UNIDADE 7: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª 

f 

h 

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 

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

Fai comprobacións dos 
resultados dos 
sistemas de 
ecuacións. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 70% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

gráficos, e contrastando os resultados obtidos. 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. 

Resolve problemas 
sinxelos de sistemas de 
ecuacións. 

CMCCT 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

EOE 
E 

Proba escrita 10% 

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). 

Comprende enunciados 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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

Valora a información en 
enunciados 
fáciles. 

CMCCT 

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

Realiza estimacións de 
resultados en 
casos 
elementais. 

CMCCT 

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

Deduce resultados en 
problemas 
doados. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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 e  elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

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

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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Fai breves exposicións 
orais dos 
recursos creados. 

CCL 

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 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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

mellora. 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 

Táboa de 
observación 

2% 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 8: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 

AVALIACIÓN: 2ª 

e 

f 

g 

h 

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

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 
porcentuais e magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais. 

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. 

Identifica casos 
elementais de 
proporcionalidade 
numérica.  

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 40% 
MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que 

interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. 

Identifica casos 
elementais onde 
non hai 
proporcionalidade 
numérica. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Desenvolve estratexias 
de cálculo en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 30% 
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. 

Realiza cálculos 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 

CL 
TIC 

Táboa de 
observación 

4% 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. 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 10% 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. CMCCT 

CSIEE 

CL 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 

Táboa de 
observación 

2% 

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 e  elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os 

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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD  
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 Táboa de 
observación 

2% MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de 

Deseña 
representacións 

CMCCT 



 133 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

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

problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

gráficas 
elementais. 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

2% 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 9: PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA 

AVALIACIÓN: 2ª 

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

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. 

Utiliza o teorema de 
Pitágoras en 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 
CL 
EOE 

Proba escrita 40% 

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. 

Recoñece figuras 
semellantes 
elementais. 

CMCCT 
CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 30% 
MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da 
vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 
semellanza. 

Utiliza a escala en 
situacións cotiás. CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. CMCCT 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Proba escrita 10% 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
TIC 

Táboa de 
observación 

3% MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para 
realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e 
idoneidade. 

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
ECC 
EEIE 
 

Táboa de 
observación 

3% 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. 

CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. CMCCT 

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 

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 

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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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 e  elaboración 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. 

diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 

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

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 
elementais. 

CMCCT 

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

Representa obxectos 
xeométricos 
usando 
ferramentas 
tecnolóxicas. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

2% 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
 
 
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
 
 
 
 
 
Táboa de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 10: FIGURAS PLANAS. ÁREAS 

AVALIACIÓN: 2ª 

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 o 
significado xeométrico (áreas de cadrados construídos 

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 

Aplica o teorema de 
Pitágoras para calcular 
lonxitudes e áreas en 
contextos sinxelos. 

CMCCT 
CL 
E 

Proba escrita 70% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

sobre os lados), e empregalo para resolver problemas 
xeométricos. 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
E 
PI 

Proba escrita 10% 

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. 

Comproba os 
resultados. CMCCT 

 

CL 
TIC 

Táboa de 
observación 

2% 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. 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

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 e  elaboración 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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observación 

2% 

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

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 
elementais. 

CMCCT 

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

Representa obxectos 
xeométricos 
usando 
ferramentas 
tecnolóxicas. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Táboa de 
observación 

2% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

E 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

2% 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Táboa de 
observación 

 
10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

UNIDADE 11: CORPOS XEOMÉTRICOS. ÁREAS. 

AVALIACIÓN: 3ª 

 

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. 

Identifica características 
sobranceiras dos 
corpos 
xeométricos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 30% MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e 
utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 

Constrúe seccións moi 
sinxelas dos corpos 
xeométricos. 

CMCCT 

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

Relaciona corpos 
elementais co seu 
desenvolvemento. 

CMCCT 

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 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 
axeitadas. 

Resolve problemas 
sinxelos de áreas 
e volumes. 

CMCCT 

 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Proba escrita 40% 

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. 

Expresa verbalmente o 
proceso seguido 
na resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

E 
PRPC 
PI 

Proba escrita 5% 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 
CL  Proba escrita 5% 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

4% 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

elementais. 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 

Táboa de 
observación 

4% 

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 modelos utilizados ou 
construídos. 

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

Obtén conclusións 
sinxelas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CL 
Táboa de 
observación 

2% 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
 
 
 
 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
 
 
 
 
Táboa de 
observación 

 
 
 
 
 
 

       10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 12: VOLUME DOS CORPOS XEOMÉTRICOS. 

AVALIACIÓN: 3ª 

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 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 
axeitadas. 

Resolve problemas 
sinxelos de áreas 
e volumes. CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 70% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 10% 

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 e  elaboración 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. 

Elabora documentos 
dixitais básicos. 

CD 

CCL 

CL 
TIC 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. CD 

CAA 

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

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas de 
uso cotián. 

CD 

CSC 

CSIEE 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observación 

2% 
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. 

Formula novos 
problemas. CMCCT 

CAA 

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. 

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. 

Valora a potencia e 
sinxeleza de 
ideas claves. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 

Táboa de 
observación 

2% 

a 

b 

c 

d 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

e 

f 

g 

problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

real e o matemático. CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

2% 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Táboa de 
observación 

 
10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 13:FUNCIÓNS 

AVALIACIÓN: 3ª 

f 
B4.1. Concepto de función: variable dependente e 

independente; formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula); crecemento e 

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 

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

Coñece as distintas 
formas de 
expresar unha 

CMCCT 
CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 27% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

decrecemento; continuidade e descontinuidade; 
cortes cos eixes; máximos e mínimos relativos. 
Análise e comparación de gráficas. 

función do contexto. función do contexto. función. 

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. 

Recoñece se unha 
gráfica 
representa ou 
non unha función. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Proba escrita 27% 
MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, 
recoñecendo as súas propiedades máis características. 

Interpreta gráficas 
sinxelas. CMCCT 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.2. 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 interpretación de 
gráficas. 

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. 

Recoñece funcións 
lineais. CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 26% 

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

Obtén a ecuación de 
funcións lineais a partir 
da táboa de valores. 

CMCCT 

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

Escribe ecuacións de 
rectas sinxelas. CMCCT 

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. 

Escribe ecuacións de 
rectas en situacións 
reais sinxelas. CMCCT 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 

CL 
EOE 
E 
ECC 

Táboa de 
observación 

2% 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 

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. 

Comproba os 
resultados. 

CMCCT 
CL 
EOE 
TIC 

Táboa de 
observación 

2% 

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando 

Formula novos 
problemas. 

CMCCT 
CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

casos particulares ou máis xerais de interese, e 
establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

b 

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, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

CL 
TIC 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

Identifica problemas en 
situacións reais. 

CMCCT 

CSC 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

Establece conexións 
sinxelas entre o mundo 
real e o matemático. CMCCT 

CSIEE 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos. 

CMCCT 

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

Interpreta solucións 
matemáticas 
elementais. 

CMCCT 

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. 

Realiza predicións en 
casos elementais. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións á hora 
de resolver 
problemas. 

CMCCT 

CSIEE 

E 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

2% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE  
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Táboa de 
observación 

 
10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

m 

n 

ñ 

o 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

UNIDADE 14: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

Constrúe táboas de 
frecuencias 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 25% 
MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a moda (intervalo modal), e o rango, 
elixe o máis axeitado, e emprégaos para interpretar un 
conxunto de datos e para resolver problemas. 

Calcula medidas de 
centralización 
elementais. 

CMCCT 

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

Interpreta gráficos 
estatísticos sinxelos. CMCCT 

e 

f 

h 

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: 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. 

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, o rango. 

Emprega a calculadora 
para o cálculo de 
medidas 
estatísticas 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
TIC 

Proba escrita 5% MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información resumida e 
relevante sobre unha variable estatística analizada. 

Utiliza as TIC para 
resumir a información 
aportada por variables 
estatísticas sinxelas. CMCCT 

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. 

Recoñece 
experimentos 
aleatorios 
elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 25% MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a 
experimentación. 

Calcula frecuencias 
relativas. 

CMCCT 

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

Realiza predicións en 
sucesos 
aleatorios 

CMCCT 

 



 145 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

elementais. 

b 

f 

h 

B5.10. Sucesos elementais equiprobables e non 
equiprobables. 

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. 

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. 

Describe experimentos 
aleatorios. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
IEHM 
PVX 

Proba escrita 25% 
MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e 

non equiprobables. 
Recoñece sucesos 

equiprobables. 
CMCCT 

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. 

Usa a regra de Laplace 
en situacións 
elementais. 

CMCCT 

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

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

Identifica patróns 
matemáticos en 
contextos 
sinxelos. 

CMCCT 

CCEC 
CL 
CA 
TIC 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 

Táboa de 
observación 

4% 

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

Utiliza leis matemáticas 
doadas para facer 
predicións. 

CMCCT 

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 e  elaboración 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. 

Realiza cálculos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
elementais. 

CMCCT 

CD 

ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

Táboa de 
observación 

2% 

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

Representa gráficas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

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

Deseña 
representacións 
gráficas 
elementais. 

CMCCT 

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

Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
estatística. 

CMCCT 

b 

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. 

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

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

Expón e argumenta o 
proceso seguido 
en casos 
sinxelos. 

CCL 

CMCCT 

E 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

4% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
compet.c
lave 

elementos 
transversais 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

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). 

Desenvolve un mínimo 
de actitudes 
axeitadas 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

 
ECC 
IEHM 
PRPC 
PI 
EEIE 

 
Táboa de 
observación 

 
10% 

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. 

Formúlase retos 
doados. CMCCT 

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

Distingue entre 
problemas e 
exercicios. 

CMCCT 

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. 

Mostra  certa 
curiosidade. CMCCT 

CAA 

CCEC 

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

Desenvolve certas 
habilidades 
sociais. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 
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3º ESO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO 
Bioloxía e Xeoloxía 

PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

1ª avaliación 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

▪ B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contexto 
preciso e adecuado ao seu nivel. 

▪ BXB1.1.1. Identifica os termos 
máis frecuentes do vocabulario 
científico e exprésase con 
corrección, tanto oralmente como 
por escrito.  

Identifica 5 elementos dunha 
lista de termos científicos 
expresándoos oral e por escrito 
correctamente  

▪ CCL 

▪ CMCCT 

EOE 

  

Proba escrita 

  

Documento de 
actividades 

70% sobre o bloque 1. 

10% 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ o 

▪ B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

▪ B1.3. Experimentación en bioloxía e 
xeoloxía: obtención, selección e 
interpretación de información de carácter 
científico a partir da selección e a recollida 
de mostras do medio natural ou doutras 
fontes. 

▪ B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de carácter 
científico e utilizala para formar 
unha opinión propia, expresarse con 
precisión e argumentar sobre 
problemas relacionados co medio 
natural e a saúde. 

▪ BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

Enumera as fontes utilizadas 
para realizar un traballo 
utilizando máis de unha fonte. 

▪ CD 

▪ CAA 

CL 

TIC 

traballo de texto 10 % sobre o bloque 1. 

▪ BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes. 

Executa un exercicio oral de polo 
menos 1 minuto  

▪ CD 

▪ CCL 

EOE Exercicio de 
exposición 

  

  

  

  

Documento de 

5 % sobre o bloque 1. 

  

  

 

10% 

▪ BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

Elabora, oral ou por escrito no 
exercicio anterior, un comentario 
propio sobre o tema. 

▪ CAA 

▪ CCL 

EOE 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

actividades 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.4. Planificación e realización do 
traballo experimental, e interpretación dos 
seus resultados. 

▪ B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos instrumentos e 
do material. 

▪ B1.3. Realizar un traballo 
experimental con axuda dun guión 
de prácticas de laboratorio ou de 
campo, describir a súa execución e 
interpretar os seus resultados. 

▪ BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio, e coida os instrumentos 
e o material empregado. 

Identifica os símbolos de 
perigosidade no material de 
laboratorio.  

▪ CMCCT 

▪ CSC 

CL Proba escrita 

  

Documento de 
actividades 

70 % sobre o bloque 1. 

10% 

▪ BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material 
básico de laboratorio, argumenta o 
proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados. 

Realiza unha experiencia e 
describe os pasos do traballo 
experimental e as conclusións 
nun documento escrito. 

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

EOE 

TIC 

Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación 

10 % sobre o bloque 1. 

  

  

10% 

  Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

  1ª avaliación 

▪ f ▪ B2.1. Características da materia viva e 
diferenzas coa materia inerte. 

▪ B2.2. A célula. Características básicas da 
célula procariota e eucariota, animal e 
vexetal.  

▪ B2.1. Recoñecer que os seres 
vivos están constituídos por células 
e determinar as características que 
os diferencian da materia inerte. 

▪ BXB2.1.1. Diferencia a materia 
viva da inerte partindo das 
características particulares de 
ambas. 

Enumera 3 diferenzas claras 
entre a materia viva e a materia 
inerte  

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

Documento de 
actividades  

70% sobre o bloque 2. 

 

  10 % sobre o bloque 
2. ▪ BXB2.1.2. Establece 

comparativamente as analoxías e as 
Enumera 3 diferenzas entre a 
célula procariota e a eucariota, e 

▪ CMCCT EOE 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

diferenzas entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e 
vexetal. 

3 diferenzas entre a célula 
animal e a célula vexetal 

 

Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación 

  

  

10 % sobre o bloque 2. 

 

 

 

10 % sobre o bloque 2. 

▪ f ▪ B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e 
reprodución. 

▪ B2.2. Describir as funcións 
comúns a todos os seres vivos, 
diferenciando entre nutrición 
autótrofa e heterótrofa. 

▪ BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a 
importancia de cada función para o 
mantemento da vida. 

Enumera e define as tres 
funcións dos seres vivos 

▪ CMCCT EOE 

▪ BXB2.2.2. Contrasta o proceso de 
nutrición autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a relación 
entre elas. 

Define nutrición autótrofa e 
heterótrofa e cita 1 semellanza e 
1 diferenza.  

▪ CMCCT EOE 

  Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

  2ª avaliación 

▪ f ▪ B3.1. Niveis de organización da materia 
viva.  

▪ B3.2. Organización xeral do corpo 
humano: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas 

▪ B3.3. A célula animal: estruturas 
celulares. Orgánulos celulares e a súa 
función. 

▪ B3.1. Catalogar os niveis de 
organización da materia viva 
(células, tecidos, órganos e 
aparellos ou sistemas) e diferenciar 
as principais estruturas celulares e 
as súas funcións. 

▪ BXB3.1.1. Interpreta os niveis de 
organización no ser humano e 
procura a relación entre eles. 

Identifica 5 niveis de 
organización dos seres vivos e 
extrapólao aos seres humanos 

▪ CAA EOE Proba escrita 

  

  

  

Documento de 

70% sobre o bloque 3 

  

  

10% 

  

▪ BXB3.1.2. Diferencia os tipos 
celulares e describe a función dos 
orgánulos máis importantes. 

Enumera 6 orgánulos celulares 
dando unha definición breve da 
súa función. 

▪ CMCCT EOE 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ f ▪ B3.4. Os tecidos do corpo humano: 
estrutura e funcións. 

▪ B3.2. Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano e a súa 
función. 

▪ BXB3.2.1. Recoñece os principais 
tecidos que conforman o corpo 
humano e asóciaos á súa función. 

Enumera os 4 tipos de tecidos 
principais do corpo e as súas 
funcións 

▪ CMCCT EOE actividades 

  

  

  

 Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación  

  

  

10% 

  

  

10% 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.5. Saúde e doenza, e factores que as 
determinan. 

▪ B3.3. Descubrir, a partir do 
coñecemento do concepto de saúde 
e doenza, os factores que os 
determinan. 

▪ BXB3.3.1. Argumenta as 
implicacións dos hábitos para a 
saúde, e xustifica con exemplos as 
eleccións que realiza ou pode 
realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

Enumera 5 hábitos saudables 
argumentándoos un por un e cun 
exemplo de cada 

▪ CSC EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.6. Doenzas infecciosas e non 
infecciosas.  

▪ B3.4. Clasificar as doenzas e 
determinar as infecciosas e non 
infecciosas máis comúns que 
afectan a poboación (causas, 
prevención e tratamentos).  

▪ BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e 
as infeccións máis comúns, e 
relaciónaas coas súas causas. 

Relaciona 5 enfermidades 
comúns e cita o seu axente 
patóxeno e a causa. 

▪ CMCCT EOE 

▪ BXB3.4.2. Distingue e explica os 
mecanismos de transmisión das 
doenzas infecciosas. 

Diferenza tres vías de contaxios. ▪ CMCCT EOE 

▪ m ▪ B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e 
estilos de vida saudables. 

▪ B3.5. Valorar e identificar hábitos 
e estilos de vida saudables como 
método de prevención das doenzas. 

▪ BXB3.5.1. Coñece e describe 
hábitos de vida saudable e 
identifícaos como medio de 
promoción da súa saúde e da das 
demais persoas. 

Enumera 5 hábitos saudables 
argumentándoos un por un e cun 
exemplo de cada 

▪ CSC EOE 

▪ BXB3.5.2. Propón métodos para 
evitar o contaxio e a propagación 
das doenzas infecciosas máis 
comúns. 

Enumera e argumenta 3 
maneiras de evitar contaxios 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

EOE Proba escrita 

  

  

Documento de 

70% sobre o bloque 3 

  

 

▪ a ▪ B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e ▪ B3.6. Seleccionar información, 
establecer diferenzas dos tipos de 

▪ BXB3.6.1. Establece diferenzas 
entre as doenzas que afectan as 

Enumera dúas doenzas comúns 
por continente e as súas vías de 

▪ CSC EOE 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ m 

estilos de vida saudables. doenzas dun mundo globalizado e 
deseñar propostas de actuación. 

rexións dun mundo globalizado, e 
deseña propostas de actuación. 

contaxio e propón unha medida 
de prevención para cada unha. 

▪ CSIEE actividades 

  

  

  

 Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación 

10% 

  

  

  

 

10% 

  

  

 

10% 

  

▪ f 

▪ m 

▪ B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros 
e antibióticos. 

▪ B3.9. Uso responsable de 
medicamentos. 

▪ B3.7. Determinar o funcionamento 
básico do sistema inmune e as 
continuas contribucións das ciencias 
biomédicas, e describir a 
importancia do uso responsable dos 
medicamentos. 

▪ BXB3.7.1. Explica en que consiste 
o proceso de inmunidade, e valora o 
papel das vacinas como método de 
prevención das doenzas. 

Define inmunidade e  describe 
como se fai unha vacina e como 
actúa para prever unha 
enfermidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

EOE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ m 

▪ B3.10. Transplantes e doazón de células, 
sangue e órganos. 

▪ B3.8. Recoñecer e transmitir a 
importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integrada 
nas súas vidas e as consecuencias 
positivas da doazón de células, 
sangue e órganos. 

▪ BXB3.8.1. Detalla a importancia da 
doazón de células, sangue e 
órganos para a sociedade e para o 
ser humano. 

Identifica 3 exemplos de doazón 
de organos e argumenta a súa 
importancia, así como a de doar 
sangue e células.  

▪ CSC EOE 

▪ f 

▪ g  

▪ m 

▪ B3.11. Substancias aditivas: tabaco, 
alcohol e outras drogas. Problemas 
asociados.  

▪ B3.9. Investigar as alteracións 
producidas por distintos tipos de 
substancias aditivas, e elaborar 
propostas de prevención e control. 

▪ BXB3.9.1. Detecta as situacións 
de risco para a saúde relacionadas 
co consumo de substancias tóxicas 
e estimulantes, como tabaco, 
alcohol, drogas, etc., contrasta os 
seus efectos nocivos e propón 
medidas de prevención e control. 

Enumera 2 situacións de risco 
relacionadas co consumo de 
drogas, tabaco ou alcohol e os 
seus efectos nocivos para a 
saúde e as medidas de 
prevención e control 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

EOE 

EV 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

▪ B3.11. Substancias aditivas: tabaco, 
alcohol e outras drogas. Problemas 
asociados.  

▪ B3.10. Recoñecer as 
consecuencias para o individuo e a 
sociedade de seguir condutas de 
risco. 

▪ BXB3.10.1. Identifica as 
consecuencias de seguir condutas 
de risco coas drogas, para o 
individuo e a sociedade. 

Cita unha consecuencia de 
seguir condutas de risco coas 
drogas, para ti e para o teu 
entorno social. 

▪ CSC EOE 

EV 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.12. Alimentación e nutrición. 
Alimentos e nutrientes: tipos e funcións 
básicas.  

▪ B3.11. Recoñecer a diferenza 
entre alimentación e nutrición, e 
diferenciar os principais nutrientes e 
as súas funcións básicas. 

▪ BXB3.11.1. Discrimina o proceso 
de nutrición do da alimentación. 

Diferenza alimento de nutrinte e 
alimentación de nutrición. 

▪ CMCCT EOE 

▪ BXB3.11.2. Relaciona cada 
nutriente coa súa función no 
organismo, e recoñece hábitos 
nutricionais saudables. 

Fai unha lista de 5 nutrientes e 
expón as súas funcións e de 
alimentos que os conteñen 

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

▪ B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de dietas. Hábitos 
nutricionais saudables. Trastornos da 
conduta alimentaria.  

▪ B3.12. Relacionar as dietas coa 
saúde a través de exemplos 
prácticos. 

▪ BXB3.12.1. Deseña hábitos 
nutricionais saudables mediante a 
elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de 
alimentos cos nutrientes principais 
presentes neles e o seu valor 
calórico. 

Deseña unha dieta equilibrada 
de un día utilizando táboas de 
alimentos e nutrintes e usando 
aplicacións informáticas. 

▪ CAA 

▪ CD 

EOE 

TIC 

traballo de texto 10% sobre o bloque 3 

▪ c 

▪ m 

▪ B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de dietas. Hábitos 
nutricionais saudables. Trastornos da 
conduta alimentaria. 

▪ B3.13. Argumentar a importancia 
dunha boa alimentación e do 
exercicio físico na saúde, e 
identificar as doenzas e os 
trastornos principais da conduta 
alimentaria. 

▪ BXB3.13.1. Valora e determina 
unha dieta equilibrada para unha 
vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta 
alimentaria. 

Valora a dieta equilibrada 
elaborada para unha vida 
saudable e corrixe erros para 
unha conduta alimentaria 
saudable 

▪ CAA 

▪ CSC 

EOE 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.14. Función de nutrición. Visión global 
e integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición. 

▪ B3.14. Explicar os procesos 
fundamentais da nutrición, utilizando 
esquemas gráficos dos aparellos 
que interveñen nela. 

▪ BXB3.14.1. Determina e identifica, 
a partir de gráficos e esquemas, os 
órganos, os aparellos e os sistemas 
implicados na función de nutrición, e 
relaciónao coa súa contribución no 
proceso. 

Identifica en imaxes os órganos 
dos aparatos dixestivo, 
respiratorio, circulatorio e 
excretor 

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

  

Documento de 
actividades 

  

  

  

 Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación 

70% sobre o bloque 3 

  

  

 

10% 

  

  

  

10% 

  

  

 

10% 

  

▪ f 

▪ m 

▪ B3.14. Función de nutrición. Visión global 
e integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición. 

▪ B3.15. Asociar a fase do proceso 
de nutrición que realiza cada 
aparello implicado. 

▪ BXB3.15.1. Recoñece a función de 
cada aparello e de cada sistema nas 
funcións de nutrición. 

Identifica nos aparatos do corpo 
a súa función relacionada coa 
función de nutrición.  

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.15. Anatomía e fisioloxía dos 
aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio 
e excretor. 

▪ B3.16. Identificar os compoñentes 
dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o 
seu funcionamento. 

▪ BXB3.16.1. Coñece e explica os 
compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor, e o seu funcionamento. 

Identifica en imaxes os órganos 
dos aparatos dixestivo, 
respiratorio, circulatorio e 
excretor 

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.16. Alteracións máis frecuentes e 
doenzas asociadas aos aparellos que 
interveñen na nutrición: prevención e 
hábitos de vida saudables. 

▪ B3.17. Indagar acerca das 
doenzas máis habituais nos 
aparellos relacionados coa nutrición, 
así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

▪ BXB3.17.1. Diferencia as doenzas 
máis frecuentes dos órganos, os 
aparellos e os sistemas implicados 
na nutrición, e asóciaas coas súas 
causas. 

Elabora unha lista das tres 
doenzas máis comúns 
relacionada coa nutrición e a 
súas causas 

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.17. Función de relación. Sistema 
nervioso e sistema endócrino. 

▪ B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e 
función; coidado e hixiene. 

▪ B3.18. Describir os procesos 
implicados na función de relación, e 
os sistemas e aparellos implicados, 
e recoñecer e diferenciar os 
órganos dos sentidos e os coidados 
do oído e a vista. 

▪ BXB3.18.1. Especifica a función de 
cada aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de relación. 

Identifica nos aparatos do corpo 
a súa función relacionada coa 
función de relación.  

▪ CMCCT EOE 

▪ BXB3.18.2. Describe os procesos 
implicados na función de relación, e 
identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 

Elabora listas cos órganos e 
estruturas relacionadas coa 
función de nutrición e pon a súa 
intervención no proceso. 

▪ CMCCT EOE 
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Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ BXB3.18.3. Clasifica os tipos de 
receptores sensoriais e relaciónaos 
cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

Fai un esquema na que se 
relacione os cinco órganos dos 
sentidos e os receptores que 
contén. 

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documento de 
actividades 

  

  

  

 Caderno de 
traballo científico 

  

 Actitude e 
implicación 

70% sobre o bloque 3 

  

10% 

  

  

 

  

 

10% 

  

 

10% 

  

▪ f 

▪ m 

▪ B3.19. Coordinación e sistema nervioso: 
organización e función.  

▪ B3.20. Doenzas comúns do sistema 
nervioso: causas, factores de risco e 
prevención. 

▪ B3.19. Explicar a misión 
integradora do sistema nervioso 
ante diferentes estímulos, e 
describir o seu funcionamento. 

▪ BXB3.19.1. Identifica algunhas 
doenzas comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas coas súas 
causas, cos factores de risco e coa 
súa prevención. 

Identifica 3 doenzas comúns do 
sistema nervioso e a súas 
causas. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.21. Sistema endócrino: glándulas 
endócrinas e o seu funcionamento. 
Principais alteracións. 

▪ B3.20. Asociar as principais 
glándulas endócrinas coas 
hormonas que sintetizan e coa súa 
función. 

▪ BXB3.20.1. Enumera as glándulas 
endócrinas e asocia con elas as 
hormonas segregadas e a súa 
función. 

Elabora unha táboa das 
glándulas endocrinas máis 
importantes e das hormonas que 
producen. 

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.22. Visión integradora dos sistemas 
nervioso e endócrino. 

▪ B3.21. Relacionar funcionalmente 
o sistema neuro-endócrino. 

▪ BXB3.21.1. Recoñece algún 
proceso que teña lugar na vida cotiá 
no que se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina. 

Elabora un texto en formato 
informático sobre unha 
actividade da vida cotiá e 
relacionado coa actividade do 

▪ CMCCT EOE 

TIC 

Traballo de texto 10% sobre o bloque 3 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

sistema nervioso e endocrino 

▪ f ▪ B3.23. Aparello locomotor. Organización 
e relacións funcionais entre ósos, 
músculos e sistema nervioso. 

▪ B3.22. Identificar os principais 
ósos e músculos do aparello 
locomotor. 

▪ BXB3.22.1. Localiza os principais 
ósos e músculos do corpo humano 
en esquemas do aparello locomotor. 

Analiza unha imaxe do esqueleto 
e dos músculos identificando 15 
osos e 15 músculos  

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

  

Documento de 
actividades 

  

  

  

 Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación 

70% sobre o bloque 3 

  

  

 

10% 

  

  

 

  

10% 

  

  

10% 

  

▪ f 

▪ m 

▪ B3.23. Aparello locomotor. Organización 
e relacións funcionais entre ósos, 
músculos e sistema nervioso. 

▪ B3.23. Analizar as relacións 
funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

▪ BXB3.23.1. Diferencia os tipos de 
músculos en función do seu tipo de 
contracción, e relaciónaos co 
sistema nervioso que os controla. 

Diferenza os tipos de músculos 
cun exemplo de cada tipo. 

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.24. Factores de risco e prevención 
das lesións. 

▪ B3.24. Detallar as lesións máis 
frecuentes no aparello locomotor e 
como se preveñen. 

▪ BXB3.24.1. Identifica os factores 
de risco máis frecuentes que poden 
afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que 
producen. 

Enumera tres factores de risco 
frecuentes que afectan ao 
aparato locomotor e as lesións 
que producen. 

▪ CSC 

▪ CAA 

EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.25. Reprodución humana. Anatomía e 
fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios 
físicos e psíquicos na adolescencia. 

▪ B3.25. Referir os aspectos básicos 
do aparello reprodutor, diferenciar 
entre sexualidade e reprodución, e 
interpretar debuxos e esquemas do 
aparello reprodutor. 

▪ BXB3.25.1. Identifica en esquemas 
os órganos do aparello reprodutor 
masculino e feminino, e especifica a 
súa función. 

Identifica en imaxes dos 
aparatos reproductores 
másculino e feminino os órganos 
máis importantes.  

▪ CMCCT EOE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo e parto. 

▪ B3.26. Recoñecer os aspectos 
básicos da reprodución humana e 
describir os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto. 

▪ BXB3.26.1. Describe as principais 
etapas do ciclo menstrual e indica 
que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación. 

Elabora un esquema ou gráfico 
sobre os procesos do ciclo 
menstrual e as hormonas que os 
regulan. 

▪ CMCCT EOE 

IEHM 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ BXB3.26.2. Identifica os 
acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do 
parto 

Define fecundación e explica as 
fases do embarazo e do parto. 

▪ CMCCT EOE 

IEHM 

Proba escrita 

  

  

Documento de 
actividades 

  

  

  

 Traballo de texto 

  

  

Actitude e 
implicación 

70% sobre o bloque 3 

  

 

10% 

  

  

 

  

10% 

  

  

10% 

  

  

▪ f 

▪ m 

▪ B3.27. Análise dos métodos 
anticonceptivos. 

▪ B3.28. Doenzas de transmisión sexual: 
prevención. 

▪ B3.27. Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos 
segundo a súa eficacia e recoñecer 
a importancia dalgúns deles na 
prevención de doenzas de 
transmisión sexual. 

▪ BXB3.27.1. Discrimina os métodos 
de anticoncepción humana. 

Elabora unha lista dos métodos 
anticonceptivos segundo o tipo. 

▪ CMCCT EOE 

IEHM 

▪ BXB3.27.2. Categoriza as 
principais doenzas de transmisión 
sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

Categoriza as tres doenzas de 
transmisión sexual máis 
importantes e a súa prevención 
atendendo sobre todo a SIDA. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

EOE 

IEHM 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ B3.29. Técnicas de reprodución asistida. ▪ B3.28. Compilar información sobre 
as técnicas de reprodución asistida 
e de fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que supuxo 
este avance científico para a 
sociedade. 

▪ BXB3.28.1. Identifica as técnicas 
de reprodución asistida máis 
frecuentes. 

Identifica 2 técnicas de 
reprodución asistida 

▪ CMCCT EOE 

IEHM 

▪ a ▪ B3.30. Resposta sexual humana. Sexo e 
sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 

▪ B3.29. Valorar e considerar a súa 
propia sexualidade e a das persoas 
do contorno, e transmitir a 
necesidade de reflexionar, debater, 

▪ BXB3.29.1. Actúa, decide e 
defende responsablemente a súa 
sexualidade e a das persoas do seu 

Elabora un texto sobre a 
sexualidade responsable 

▪ CSC EOE traballo de texto 10% sobre o bloque 3 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ c 

▪ d 

▪ m 

considerar e compartir. contorno. ▪ CCEC IEHM 

PVX 

  Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

  3ª avaliación 

▪ f ▪ B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que 
condicionan o relevo terrestre. 

▪ B4.1. Identificar algunhas das 
causas que fan que o relevo difira 
duns sitios a outros. 

▪ BXB4.1.1. Identifica a influencia do 
clima e das características das 
rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

Identifica os 5 climas principais e 
cita que influenza teñen no 
relevo e nas rochas. 

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

  

70% sobre o bloque 4 

  

  

  

▪ f ▪ B4.2. Procesos xeolóxicos externos e 
diferenzas cos internos. Meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación. 

▪ B4.2. Relacionar os procesos 
xeolóxicos externos coa enerxía que 
os activa e diferencialos dos 
procesos internos. 

▪ BXB4.2.1. Relaciona a enerxía 
solar cos procesos externos, e 
xustifica o papel da gravidade na 
súa dinámica. 

Elabora un texto que inclua 
factores de influencia da enerxía 
solar e a gravidade nos procesos 
externos 

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

  

0bservación 
directa do 
traballo na clase 

▪ BXB4.2.2. Diferencia os procesos 
de meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación, e os 
seus efectos no relevo. 

Define os tres procesos 
xeolóxicos externos. erosión, 
transporte e sedimentación. 

Define de meteorización e 
relacionao coa erosión. 

▪ CMCCT EOE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ f ▪ B4.3. Augas superficiais e modelaxe do 
relevo: formas características. 

▪ B4.3. Analizar e predicir a acción 
das augas superficiais, e identificar 
as formas de erosión e depósitos 
máis características. 

▪ BXB4.3.1. Analiza a actividade de 
erosión, transporte e sedimentación 
producida polas augas superficiais, 
e recoñece algún dos seus efectos 
no relevo. 

Identifica nos rios 3 accións 
erosivas, de transporte e 
sedimentarias e os seus efectos 
no relevo 

▪ CMCCT EOE e no laboratorio 

  

▪ f 

▪ m 

▪ B4.4. Augas subterráneas: circulación e 
explotación. 

▪ B4.4. Valorar e analizar a 
importancia das augas 
subterráneas, e xustificar a súa 
dinámica e a súa relación coas 
augas superficiais. 

▪ BXB4.4.1. Valora e analiza a 
importancia das augas subterráneas 
e os riscos da súa sobreexplotación. 

Elabora un texto que identfique 
os elementos dos acuíferos e 
valore a súa explotación e 
sobreexplotación. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

EOE Proba escrita 

  

  

  

Documento de 
actividades 

  

  

  

 Traballo de texto 

  

  

Actitude e 

70% sobre o bloque 4 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

▪ f ▪ B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica 
mariña e modelaxe litoral. 

▪ B4.5. Analizar a dinámica mariña e 
a súa influencia na modelaxe litoral. 

▪ BXB4.5.1. Relaciona os 
movementos da auga do mar coa 
erosión, o transporte e a 
sedimentación no litoral, e identifica 
algunhas formas resultantes 
características. 

Identifica no mar 3 accións 
erosivas, de transporte e 
sedimentarias e as súas formas 
no relevo.  

▪ CMCCT EOE 

▪ f ▪ B4.6. Acción xeolóxica do vento: 
modelaxe eólica. 

▪ B4.6. Relacionar a acción eólica 
coas condicións que a fan posible, e 
identificar algunhas formas 
resultantes. 

▪ BXB4.6.1. Asocia a actividade 
eólica cos ambientes en que esta 
actividade xeolóxica pode ser 
relevante. 

Fai unha asociación do vento 
coa actividade xeolóxica e pon 
un exemplo concreto. 

▪ CMCCT EOE 

▪ f ▪ B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: 
formas de erosión e depósito que orixinan. 

▪ B4.7. Analizar a acción xeolóxica 
dos glaciares e xustificar as 
características das formas de 
erosión e depósito resultantes. 

▪ BXB4.7.1. Analiza a dinámica 
glaciar e identifica os seus efectos 
sobre o relevo. 

Identifica nos glaciares 3 accións 
erosivas, de transporte e 
sedimentarias e as súas formas 
no relevo.  

▪ CMCCT EOE 

▪ f ▪ B4.8. Factores que condicionan a 
modelaxe da paisaxe galega. 

▪ B4.8. Indagar e identificar os 
factores que condicionan a 
modelaxe da paisaxe nas zonas 

▪ BXB4.8.1. Investiga acerca da 
paisaxe do seu contorno máis 
próximo e identifica algúns dos 
factores que condicionaron a súa 

Analiza nunha imaxe as 
características da paisaxe 
cercana a  zona onde vives 
identificando tamén os factores 

▪ CCEC EOE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ l 

▪ ñ 

próximas ao alumnado. modelaxe. da modelaxe. ▪ CAA TIC implicación 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

▪ B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A 
especie humana como axente xeolóxico.  

▪ B4.9. Recoñecer e identificar a 
actividade xeolóxica dos seres vivos 
e valorar a importancia da especie 
humana como axente xeolóxico 
externo. 

▪ BXB4.9.1. Identifica a intervención 
de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

Identifica a acción polos seres 
vivos dunha acción erosiva, de 
meteorización e sedimentarias. 

▪ CMCCT EOE 

▪ BXB4.9.2. Valora e describe a 
importancia das actividades 
humanas na transformación da 
superficie terrestre. 

Selecciona unha imaxe e analiza 
as consecuenicas da 
intervención humana na 
superficie terrestre. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

EOE 

TIC 

▪ f ▪ B4.10. Manifestacións da enerxía interna 
da Terra. 

▪ B4.10. Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos de 
orixe externa. 

▪ BXB4.10.1. Diferencia un proceso 
xeolóxico externo dun interno e 
identifica os seus efectos no relevo. 

Da tres diferenzas entre os 
procesos xeolóxicos externos e 
os internos. 

▪ CMCCT EOE 

▪ f ▪   B4.11. Actividade sísmica e 
volcánica: orixe e tipos de 
magmas. 

▪ B4.11. Analizar as actividades 
sísmica e volcánica, as súas 
características e os efectos que 
xeran. 

▪ BXB4.11.1. Coñece e describe 
como se orixinan os sismos e os 
efectos que xeran. 

Describe os elementos dun 
terremoto e os efectos. 

▪ CMCCT EOE 

▪ BXB4.11.2. Relaciona os tipos de 
erupción volcánica co magma que 
as orixina, e asóciaos co seu grao 
de perigo. 

Define magma e diferenza tres 
tipos e identificaos coas 
características das erupcións 
volcánicas que producirian e as 
súas consecuencias. 

▪ CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

  

70% sobre o bloque 4 

  

 

  ▪ f ▪ B4.12. Distribución de volcáns e 
terremotos. Riscos sísmico e volcánico: 
importancia da súa predición e da súa 

▪ B4.12. Relacionar a actividade 
sísmica e volcánica coa dinámica do 
interior terrestre e xustificar a súa 

▪ BXB4.12.1. Xustifica a existencia 
de zonas en que os terremotos son 
máis frecuentes e de maior 

Analiza nunha imaxe as zonas 
onde son máis frecuentes os 

▪ CAA EOE 
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Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ g prevención. distribución planetaria. magnitude. terremotos e razoa a resposta.  ▪ CMCCT TIC   

Documento de 
actividades 

  

  

  Traballo de 
texto 

  

  

Actitude e 
implicación 

  

10% 

  

  

 

10% 

  

  

10% 

  

  

▪ f 

▪ g 

▪ B4.12. Distribución de volcáns e os 
terremotos. Riscos sísmico e volcánico: 
importancia da súa predición e da súa 
prevención. 

▪ B4.13. Sismicidade en Galicia. 

▪ B4.13. Valorar e describir a 
importancia de coñecer os riscos 
sísmico e volcánico, e as formas de 
previlos. 

▪ BXB5.13.1. Valora e describe o 
risco sísmico e, de ser o caso, 
volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar. 

Describe e argumenta o risco 
sísmico e volcánica da zona 
onde habitas e as medidas de 
prevención.  

▪ CAA 

▪ CSC 

EOE 

  Bloque 5. O solo como ecosistema. 

  3ª avaliación 

▪ f ▪   B5.1. O solo como ecosistema. 

▪   B5.2. Compoñentes do solo e as 

▪ B5.1. Analizar os compoñentes do 
solo e esquematizar as relacións 
entre eles. 

▪ BXB5.1.1. Recoñece que o solo é 
o resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, e 
sinala algunha das súas 

Describe os compoñentes do 
solo e a súa orixe e procedencia.  

▪ CMCCT EOE Proba escrita 70% sobre o bloque 5 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

súas interaccións. interaccións.   

  

  

Documento de 
actividades 

  

 Traballo de texto 

  

 

 

  

Actitude e 
implicación 

  

 

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

  

 10% 

 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

▪ B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa 
sobreexplotación, degradación ou perda. 

▪ B5.2. Valorar e determinar a 
importancia do solo e os riscos que 
comporta a súa sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

▪ BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade 
do solo e valora a necesidade de 
protexelo. 

Elabora unha lista con 5 perigos 
para a conservación do solo e 
como se pode protexelo destes. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

EOE 

  Bloque 6. Proxecto de investigación 

  3ª avaliación 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ b 

▪ c 

▪ B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

▪ B6.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias 
do traballo científico. 

▪ BXB6.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico. 

Elabora un documento sobre un 
experimento ou experiencia 
científica. Elixe unha experiencia 
científica de laboratorio ou de 
campo. Describe o método 
científico.  

▪ CAA 

▪ CMCCT 

EOE Caderno de 
traballo científico 

  

  

Actitude e 
implicación 

80% sobre o bloque 6 

  

  

10% 
▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

▪ B6.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da observación 
e a argumentación. 

▪ BXB6.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón. 

Elabora un documento sobre un 
experimento ou experiencia 
científica. Elixe unha experiencia 
científica de laboratorio ou de 
campo. Postula unha hipótese 
sobre a que actuar. 

▪ CAA 

▪ CCL 

EOE 

E 

▪ e ▪ B6.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

▪ B6.3. Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

▪ BXB6.3.1. Utiliza fontes de 
información apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

Elabora un documento sobre un 
experimento ou experiencia 
científica. Elixe unha experiencia 
científica de laboratorio ou de 
campo. Busca utilizando as 
redes información para xustificar 
a túa hipótese e elabora unha 
presentación da mesma. 

▪ CMCCT 

▪  CD 

EOE 

TIC 

CA 

Traballo de texto 10% 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ B6.3. Proxecto de investigación en 
equipo. Organización. Participación e 
colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación de 
conclusións. 

▪ B6.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo individual e en 
equipo. 

▪ BXB6.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e en 
grupo. 

Elabora un documento sobre un 
experimento ou experiencia 
científica. Elixe unha experiencia 
científica de laboratorio ou de 
campo. Debate sobre os 
resultados cos teus 
compañeiros. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

EOE 
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PMAR 3º de ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 

 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 
dos obxectivos 

Compet 
clave 

ele. transve. instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ o 

▪ B6.3. Proxecto de investigación en 
equipo. Organización. Participación e 
colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación de 
conclusións. 

▪ B6.5. Expor e defender en público 
o proxecto de investigación 
realizado. 

▪ BXB6.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e defensa 
na aula. 

Elabora nun caderno imaxes e 
textos identificando seres vivos 
da zona e as súas 
características principais. 

▪ CSIEE 

▪ CD 

EOE 

TIC 

      ▪ BXB6.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

Elabora un documento sobre un 
experimento ou experiencia 
científica. Elixe unha experiencia 
científica de laboratorio ou de 
campo. Presenta a túa 
experiencia ao resto do 
alumnado, oralmente ou 
utilizando medias audiovisuais.  

▪ CCL 

▪ CCEC 

EOE 

CA 

TIC 

Traballo de 
exposición oral. 

10% sobre o bloque 6 

 
 

Matemáticas 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

                                                                                                                                             UNIDADE 1: NÚMROS RACIONAIS 

                                                                                                                                                                AVALIACIÓN: 1ª 

b 

f 

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

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

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 

RCoñece distintos tipos de 
números (naturais, enteiros e 
racionais), 

CMCCT CL 

  

   Proba escrita 

  

     7O% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

Fracción xeratriz. 

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

B2.3. B2.6. Xerarquía de 
operacións. 

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

adecuadamente información 
cuantitativa. 

  

Documentos de 
actividades 

  

Actitude e 
implicación 

  

  

     2 O% 

  

      10% 

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. 

Distingue entre decimais finitos 
e decimais infinitos periódicos. 

CMCCT 

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

Acha a fracción xeratriz usando 
o algoritmo dos 0 e os 9. CMCCT 

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

Emprega números racionais 
para resolver problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Exprésase con certa precisión. CCL 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

  

  

  

  

  

  

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 

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). 

CoCromprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

           70% 

  

  

           2 O% 

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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. 

    

Actitude e 
implicación 

  

      10% MACB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que 
cumpra resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

  

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 

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

Elabora investigacións 
matemáticas sinxelas. 

CCL 

CMCCT 

CL 

EOE 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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

investigación. probabilística. E 

UNIDADE 2: POTENCIAS E RAÍCES 
        UNIDADE 2. POTENCIAS E RAÍCES 

AVALIACIÓN: 1ª 
        AVALIACIÓN: 1ª 

b 

f 

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. 

B2.1. Utilizar as propiedades 
dos números racionais, as 
raíces e outros números 
radicais para operar con eles, 
utilizando a forma de cálculo e 
notación adecuada, para 
resolver problemas da vida 
cotiá, e presentar os resultados 
coa precisión requirida. 

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. 

UtilUtiliza a notacións científica. 

CMCCT 

CL 

EOE 

TIC 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Aproxima por defecto e por 
exceso en problemas sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Trunca e redondea. 

CMCCT 

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 

Expresa resultados 
redondeados en problemas 
sinxelos. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

precisión que se requiran, de acordo 
coa natureza dos datos. 

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. 

Realiza operacións sinxelas 
aplicando a xerarquía das 
operacións. 

CMCCT 

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

Factoriza expresións numéricas 
sinxelas que conteñan raíces. 

CMCCT 

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. 

Exprésase con certa precisión. CCL 

CMCCT 

  

EOE   5% 

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, 

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). 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  
CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

MACB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, 
etc. 

cumpra resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia. 

  implicación       10% 

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

  

a 

b 

c 

d 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

CSC 

CL 

EOE 

TIC 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

           70% 

  

  

           2 O% 

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 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

e 

f 

g 

  

coñecementos matemáticos 
necesarios. 

  

Actitude e 
implicación 

  

      10% 

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

  

                                                                                                           UNIDADE 3: POLINOMIOS 
        UNIDADE 4. POLINOMIOS 

AVALIACIÓN: 1ª 
        AVALIACIÓN: 

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.  

Realiza operacións sinxelas con 
polinomios. CMCCT 

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

           70% 

  

  

           2 O% 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as 
identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e 
aplícaas nun contexto axeitado. 

Utiliza as identidades notables 
con binomios sinxelos. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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. 

 Factoriza polinomios de grao 4 
sinxelos. 

CMCCT 

  

Actitude e 
implicación 

  

      10% 

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. 

Exprésase con certa precisión. CCL 

CMCCT 

  

EOE     

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. 

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

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 
CL 

EOE 

ECC 

PRPC 

PI 

EEIE 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CMCCT 

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

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. CMCCT 

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 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. CMCCT 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

ñ 

o 

problemas. CCEC 

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

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CSC 

CSIEE 

  

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. 

Reflexiona sobre os problemas 
resoltos. 

CMCCT 

CAA 

  

ECC 

PRPC 

    

UNIDADE 4: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRADO 
        UNIDADE 5. ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRADO 

AVALIACIÓN: 2ª 
        AVALIACIÓN: 

b 

f 

B2.10. Ecuacións de segundo 
grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos 
métodos. 

B2.11. Resolución de ecuacións 
sinxelas de grao superior a 
dous. 

  

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. 

Resolve ecuacións sinxelas de 
primeiro e segundo grado. 

CMCCT 

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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. 

Exprésase con certa precisión. CCL 

CMCCT 

  

EOE     

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). 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

  

    75% 

  

    25% 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

b 

e 

B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 

B1.4. Afondar en problemas 
resoltos formulando pequenas 
variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, 

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 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

           70% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

f 

  

contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, 
etc.  

etc.  resolución. E     Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

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). 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

E 

ECC 

PRPC 

PI 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CMCCT 

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

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. CMCCT 

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. 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. CMCCT 

CAA 

CCEC 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

o 

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. 

Toma decisións nos procesos 
de resolución de problemas 
sinxelos. CMCCT 

CSIEE 

    5% 

UNIDADE 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
        UNIDADE 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª 
        AVALIACIÓN: 

b 

f 

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. 

Resolve sistemas de ecuacións 
lineais sinxelos. 

CMCCT 

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Exprésase con certa precisión. CCL 

CMCCT 

  

EOE        Observación 5% 



 175 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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). 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

  

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

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 

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. 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

  CL 

EOE 

E 

Observación      5% 

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 

Comprende o enunciado de 
problemas sinxelos. CMCCT 

CAA 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

entre o problema e a realidade.   

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). 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

CL 

EOE 

E 

Observación 5% 5% 

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. 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. 

CMCCT 

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

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. CMCCT 

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. 

Desenvolve actitudes 
adecuadas para o traballo. CMCCT 

CAA 

CCEC 

UNIDADE 6: LUGARES XEOMÉTRICOS. ÁREAS E PERÍMETROS 
        UNIDADE 7: LUGARES XEOMÉTRICOS. ÁREAS E PERÍMETROS 

AVALIACIÓN: 2ª 
        AVALIACIÓN: 

e B3.2. Uso de ferramentas 
pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para 

B3.1. Recoñecer e describir os 
elementos e as propiedades 
características das figuras 

MACB3.1.1. Coñece as propiedades 
dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun ángulo, 

Coñece os conceptos de CMCCT CL   Proba escrita            70% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

f 

l 

n 

estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas. 

planas, os corpos xeométricos 
elementais e as súas 
configuracións xeométricas. 

e utilízaas para resolver problemas 
xeométricos sinxelos. 

mediatriz e bisectriz. EOE   

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Resolve problemas xeométricos 
sinxelos. 

CMCCT 

MACB3.1.3. Identifica e describe os 
elementos e as propiedades das 
figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais. 

Identifica os elementos das 
figuras planas. 

CMCCT 

f 

l 

n 

  

B3.3. Xeometría do plano.  

  

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. 

Calcula o perímetro e a área de 
polígonos e de figuras 
circulares sinxelos. 

CMCCT 

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

    Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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. 

Exprésase con certa precisión. CCL 

CMCCT 

  

EOE Observación 5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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. 

Obtén conclusións sobre os 
resultados en procesos 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

ECC 

PRPC 

observación 5% 

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. 

Reflexiona sobre os problemas 
resoltos. 

CMCCT 

CAA 

  

ECC 

PRPC 

observación 5% 

UNIDADE 7: CORPOS XEOMÉTRICOS 

        UNIDADE 9. CORPOS 
XEOMÉTRICOS 

UNIDADE 2. POTENCIAS E RAÍCES 

AVALIACIÓN: 2ª 
        AVALIACIÓN: 1ª AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

MACB3.1.3. Identifica e describe os 
elementos e as propiedades das 
figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais. 

Identifica os elementos dos 
poliedros e os corpos de 
revolución principais. 

CMCCT 

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

    Documentos 
de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

f 

l 

n 

  

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. 

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes 
de poliedros, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 

Calcula áreas e volumes de 
poliedros sinxelos, cilindros, 
conos e esferas. 

CMCCT 

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

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.  

Identifica os principais poliedros 
e corpos de revolución. CMCCT 

  

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes 
e planos de simetría en figuras 
planas, en poliedros, na natureza, na 
arte e nas construcións humanas. 

Identifica centros, eixes e 
planos de simetría en poliedros 
sinxelos. CMCCT 

CCEC 

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 

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 

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

CMCCT 

  

CL 

EOE 

CA 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

           70% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

planos e esferas. 

B3.9. O globo terráqueo. 
Coordenadas xeográficas e 
fusos horarios. Latitude e 
lonxitude dun punto. 

TIC 

  

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           2 O% 

  

      10% 

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 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  

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

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

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. 

  

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

Recrea obxectos xeométricos 
sinxelos con ferramentas 
tecnolóxicas 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

CA 

TIC 

E 

Observación 5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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

UNIDADE 8: FUNCIÓNS 
        UNIDADE 10. FUNCIÓNS UNIDADE 3. PROGRESIÓNS 

AVALIACIÓN: 3ª 
        AVALIACIÓN: AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

B4.3. 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. 

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. 

Interpreta o comportamento 
dunha función sinxela. CMCCT 

  

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

  

  

      10% 

MAB B4.1.2. Identifica as 
características máis salientables 
dunha gráfica interpretándoas dentro 
do seu contexto.  

Identifica as características 
máis salientables dunha gráfica 
sinxela. 

CMCCT 

  

MACB41.3. Constrúe unha gráfica a 
partir dun enunciado contextualizado, 
describindo o fenómeno exposto. 

Constrúe unha gráfica a partir 
dun enunciado sinxelo. 

CMCCT 

  

MACB4.1.4. Asocia razoadamente 
expresións analíticas a funcións 
dadas graficamente. 

Asocia expresións analíticas 
sinxelas a funcións dadas 
graficamente 

CMCCT 

  

MACB4.1.5. Formula conxecturas 
sobre o comportamento do fenómeno 
que representa unha gráfica e a súa 
expresión alxébrica 

Formula conxecturas sobre o 
comportamento do fenómeno 
que representa unha gráfica 
sinxela. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

a 

b 

f 

g 

e 

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 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  

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

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

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

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. 

Elabora documentos dixitais 
propios sinxelos. 

CCL 

CD 

  

CL 

EOE 

TIC 

ECC 

  

Observación 5% 

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

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. CCL 

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. 

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CAA 

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

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. CD 

CSC 

CSIEE 

  

UNIDADE 9: FUNCIÓNS LINEAIS E CADRÁTICAS 

        UNIDADE 11. FUNCIÓNS 
LINEAIS E CADRÁTICAS 

UNIDADE 4. POLINOMIOS 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

AVALIACIÓN: 3ª 
        AVALIACIÓN: AVALIACIÓN:  

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.  

Identifica as formas de 
expresión da ecuación da recta, 
así como os puntos de corte e a 
pendente. CMCCT 

CL 

EOE 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

MACB4.2.2. Obtén a expresión 
analítica da función lineal Ssociada a 
un enunciado e represéntaa. 

Obtén a expresión analítica da 
función lineal Asociada a un 
enunciado sinxelo. CMCCT 

b 

f 

B4.7. Funcións cadráticas. 
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. 

Calcula os elementos 
característicos dunha función 
polinómica de grao 2 sinxela. 

CMCCT 

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

MACB4.3.2. Identifica e describe 
situacións da vida cotiá que poidan 
ser modelizadas mediante funcións 
cadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando 
sexa necesario. 

Identifica e describe situacións 
da vida cotiá que poidan ser 
modelizadas mediante funcións 
cadráticas. 

CMCCT 

b 

e 

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

B1.11. Empregar as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, 

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

Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas 
de funcións sinxelas. 

CMCCT 

  

CL 

EOE 

Observación 5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

f 

g 

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 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  

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

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

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

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. 

  

cuantitativa sobre elas. TIC 

E 

  

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

Deseña representacións 
gráficas sinxelas. 

CMCCT 

  

UNIDADE 10: ESTATÍSTICA 

        UNIDADE 12. 
ESTATÍSTICA 

UNIDADE 5. ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRADO 

AVALIACIÓN: 3ª 
        AVALIACIÓN: AVALIACIÓN:  
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

b 

f 

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. 

B5.1. Elaborar informacións 
estatísticas para describir un 
conxunto de datos mediante 
táboas e gráficas adecuadas á 
situación analizada, 
xustificando se as conclusións 
son representativas para a 
poboación estudada. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a 
mostra, e xustifica as diferenzas en 
problemas contextualizados. 

Distingue poboación e mostra. 
CMCCT 

CL 

EOE 

TIC 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

MACB5.1.2. Valora a 
representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos. 

Valora a representatividade 
dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACB5.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon 
exemplos. 

Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta 
e cuantitativa continua 

CMCCT 

MACB5.1.4. Elabora táboas de 
frecuencias, relaciona os tipos de 
frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada. 

Elabora táboas de frecuencias 
en casos sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Constrúe gráficos estatísticos 
sinxelos. 

CSC 

b 

e 

f 

B5.5. Parámetros de posición: 
cálculo, interpretación e 
propiedades. 

B5.6. Parámetros de dispersión: 
cálculo, interpretación e 
propiedades. 

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. 

Calcula e interpreta a media. 
CMCCT 

  

CL 

EOE 

TIC 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

           70% 

  

  

           2 O% MACB5.2.2. Calcula e interpreta os 
parámetros de dispersión (rango, 

Calcula e interpreta a CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

B5.7. Diagrama de caixa 
ebigotes. 

B5.8. Interpretación conxunta 
da media e a desviación típica. 

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. 

desviación típica.       actividades 

  

Actitude e 
implicación 

  

      10% 

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. 

B5.10. 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. 

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.  

Describe a información 
estatística en casos sinxelos. CCL 

  

CL 

EOE 

TIC 

Observación 10% 

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e 
medios tecnolóxicos para organizar 
os datos, xerar gráficos estatísticos e 
calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión. 

Emprega a calculadora para 
calcular parámetros en casos 
sinxelos. CD 

MACB5.3.3. Emprega medios 
tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística 
analizada 

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. 

CD 

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 

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 

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. 

  

Selecciona axeitadamente os 
medios tecnolóxicos. CMCCT 

CD 

  

CL 

EOE 

TIC 

  

  

Observación 

  

5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

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

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

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

sentido crítico situacións 
diversas que axuden á 
comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

  

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

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. 

CMCCT 

  

a 

b 

f 

g 

e 

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. 

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 

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. 

Elabora documentos dixitais 
propios sinxelos. 

CCL 

CD 

  

CL 

EOE 

TIC 

E 

Observación 5% 

MACB1.12.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 

Usa axeitadamente os medios CCL 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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

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

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

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

interacción. dos contidos traballados na aula. tecnolóxicos. 

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. 

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CAA 

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

Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos. CD 

CSC 

CSIEE 

  

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. 

Toma decisións nos procesos 
de resolución de problemas 
sinxelos. CMCCT 

CSIEE 

EOE 

E 

Observación 5% 

UNIDADE 11: PROBABILIDADE 

        UNIDADE 13. 
PROBABILIDADE 

UNIDADE 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 3ª 
        AVALIACIÓN: AVALIACIÓN:  
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

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. 

Identifica experimentos 
aleatorios sinxelos. CMCCT 

CL 

EOE 

E 

  Proba escrita 

  

 Documentos de      

    actividades 

  

Actitude e 
implicación 

           70% 

  

  

           2 O% 

  

      10% 

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario 
axeitado para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar.  

Describe situacións 
relacionadas co azar. 

CMCCT 

CCL 

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. 

Asigna probabilidades a 
sucesos equiprobables en 
experimentos aleatorios 
sinxelos. 

CMCCT 

  

MACB5.4.4. Toma a decisión 
correcta tendo en conta as 
probabilidades das distintas opcións 
en situacións de incerteza. 

Toma a decisión correcta tendo 
en conta as probabilidades das 
distintas opcións en situacións 
sinxelas de incerteza. 

CSIEE 

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. 

Obtén conclusións sobre os 
resultados en procesos 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EOE 

ECC 

Observación 5% 

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 

Reflexiona sobre os problemas 
resoltos. CMCCT 

CAA 

E Observación 5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar 
Comp.clav
e 

el trans 
instrumentos de 
avaliacion 

Crit. Aval 

similares.   

 
 

Física e Química 
obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar compet. clave elementos 

transversais 
instrumentos de 
avaliacion 

criterios de cualificación 

UNIDADE 1: A actividade científica 

1ª AVALIACIÓN 

f 

h 

  

 B1.1. Método científico: etapas. 

 B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e 
da comunicación 

 B1.1. Recoñecer e 
identificar as 

características do método 
científico. 

FQB1.1.1. Formula hipóteses 
para 

explicar fenómenos cotiáns 
utilizando 

teorías e modelos científicos 

Elabora un documento 
sobre un experimento. 
Elixe un experimento 
de laboratorio e 
postula unha hipótese 
sobre a que actuar. 

 CAA 

 CMCCT 

EOE,TIC,E,CA Traballo de texto e 
de exposición oral 

10% 

 FQB1.1.2. Rexistra 
observacións, 

datos e resultados de maneira 
organizada 

e rigorosa, e comunícaos 

oralmente e por escrito, 
utilizando 

esquemas, gráficos, táboas e 
expresións 

Enumera as fontes 
utilizadas para 
xustificar a túa 
hipótese e debate 
sobre os resultados 
cos teus compañeiros 

 CCL 

 CMCCT 
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matemáticas. 

f 

m 

 B1.3. Aplicacións da ciencia á vida 

cotiá e á sociedade. 

 B1.2. Valorar a 
investigación científica 

e o seu impacto na industria 
e 

no desenvolvemento da 
sociedade. 

 FQB1.2.1. Relaciona a 
investigación 

científica coas aplicacións 
tecnolóxicas 

na vida cotiá. 

Nomea 5 aplicacións 
tecnolóxicas na vida 
cotiá relacionadas coa 
actividade científica 

 CAA 

 CCEC 

 CMCCT 

TIC 

EOE 

    

f B1.4. Medida 

 de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. 

  Notación científica. 

 B1.5. Erros. 

 B1.6. Traballo no laboratorio. 

 B1.3. Aplicar os 
procedementos 

científicos para determinar 
magnitudes 

e expresar os resultados 
coerro correspondente. 

 FQB1.3.1. Establece relacións 

entre magnitudes e unidades, 
utilizando 

preferentemente o Sistema 

Internacional de Unidades e a 
notación 

científica para expresar os 
resultados 

correctamente. 

Realiza operacións 
sinxelas con números 
en notación científica 
e expresa medidas en 
unidades do SI 

 CMCCT   

CL 

  

  

  

E 

  

EOE 

  

  

  

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

70% 

  

10% 

  

  

10% 

 FQB1.3.2. Realiza medicións 
prácticas 

de magnitudes físicas da vida 

cotiá empregando o material e 
instrumentos 

apropiados, e expresa os 

resultados correctamente no 

Realiza medicións 
prácticas de 
magnitudes coa 
balanza, termómetro, 
etc. e expresa os 
resultados no SI 

 CAA 

 CMCCT 
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Sistema 

Internacional de Unidades. 

f B1.6. Traballo no laboratorio.  B1.4. Recoñecer os 
materiais e 

instrumentos básicos 
presentes no 

laboratorio de física e de 
química, e 

describir e respectar as 
normas de 

seguridade e de eliminación 
de residuos 

para a protección ambiental. 

FQB1.4.1. Identifica material e 

instrumentos básicos de 
laboratorio 

e coñece a súa forma de 
utilización 

para a realización de 
experiencias, 

respectando as normas de 
seguridade 

e identificando actitudes e 

medidas de actuación 
preventivas. 

Identifica no 
laboratorio 10 
instrumentos básicos 
e coñece para que se 
utilizan 

Cita 5 normas de 
seguridade no 
laboratorio 

 CMCCT EOE 

CL 

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

70% 

  

10% 

  

  

10% 

e 

f 

h 

i 

 B1.7. Procura e tratamento da información. 

 B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

 B1.5. Interpretar a 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicacións e medios de 
comunicación. 

FQB1.5.1. Selecciona, 
comprende 

e interpreta información 
salientable 

nun texto de divulgación 
científica, 

e transmite as conclusións 
obtidas utilizando a linguaxe oral 
e escrita 

Comprende textos de 
divulgación científica e 
transmite a 
información aos 
compañeiros 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

  Traballo de texto 10% 
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con propiedade. 

 FQB1.5.2. Identifica as 
principais 

características ligadas á 
fiabilidade 

e á obxectividade do fluxo de 
información 

existente en internet e noutros 

medios dixitais. 

Elabora un documento 
sobre un experimento. 
Elixe un experimento 
de laboratorio e 
postula unha hipótese 
sobre a que actuar. 
Debate sobre os 
resultados cos teus 
compañeiros 

  

  

  

 CD 

 CSC 

  

  

  

  

  

 b 

 e 

 f 

  

  

  

  

 B1.1. Método científico: etapas. 

 B1.2. Utilización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

 B1.4. Medida de magnitudes. Sistema 

   FQB1.6.1. Realiza pequenos 
traballos 

de investigación sobre algún 

tema obxecto de estudo 
aplicando 

o método científico, e utilizando 
as 

TIC para a procura e a selección 
de 

información e presentación de 
conclusións. 

Elabora un documento 
sobre un experimento. 
Elixe un experimento 
de laboratorio e 
postula unha hipótese 
sobre a que actuar. 
Debate sobre os 
resultados cos teus 
compañeiros 

  

  

  

  

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

 CSIEE 

  

  

EOE 

TIC 

E 

CA 

  

  

  

Traballo de texto e 
de exposición oral 

  

  

  

  

10% 
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 g 

 h 

 i 

Internacional de Unidades. 

Notación científica. 

 B1.5. Erros. 

 B1.6. Traballo no laboratorio. 

 B1.8. Proxecto de investigación. 

 FQB1.6.2. Participa, valora, 
xestiona 

e respecta o traballo individual e 

en equipo. 

Elabora un documento 
sobre un experimento. 
Elixe un experimento 
de laboratorio e 
postula unha hipótese 
sobre a que actuar. 
Debate sobre os 
resultados cos teus 
compañeiros 

  

  

 CSIEE 

 CSC 

    

  

Traballo de texto e 
de exposición oral 

  

  

  

10% 

UNIDADE 2: A materia 

                                                                                                                  2ª     AVALIACIÓN 

  

. f 

 B2.1. Estrutura atómica. Modelos 

atómicos. 

 B2.1. Recoñecer que os 
modelos 

atómicos son instrumentos 
interpretativos 

de diferentes teorías e a 
necesidade 

da súa utilización para a 

interpretación e a 
comprensión da 

estrutura interna da materia. 

 FQB2.1.1. Representa o átomo, 
a 

partir do número atómico e o 
número 

másico, utilizando o modelo 
planetario. 

Describe a estrutura 
do átomo 

 CCEC 

 CMCCT 

EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

 FQB2.1.2. Describe as 
características 

das partículas subatómicas 
básicas 

e a súa localización no átomo. 

Diferencias entre as 
partículas 
subatómicas 

 CMCCT 
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 FQB2.1.3. Relaciona a notación 

AX 

Z co número atómico e o 
número 

másico, determinando o número 

de cada tipo de partículas 
subatómicas 

básicas. 

Diferencia entre 
número atómico e 
número másico e 
determinando número 
de protóns, neutróns e 
electróns 

 CMCCT implicación   

  

10% 

 f 

 m 

 B2.2. Isótopos. 

 B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

 B2.2. Analizar a utilidade 
científica 

e tecnolóxica dos isótopos 
radioactivos. 

  

 FQB2.2.1. Explica en que 
consiste 

un isótopo e comenta 
aplicacións 

dos isótopos radioactivos, a 
problemática 

dos residuos orixinados e 

as solucións para a súa xestión. 

Define isótopo e ión e 
nomea algunha 
aplicación dos 
isótopos radioactivos 

 CMCCT 

 CSC 

EOE 

  

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 
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 f 

 l 

 B2.4. Sistema periódico dos elementos.  B2.3. Interpretar a 
ordenación dos 

elementos na táboa 
periódica e recoñecer 

os máis relevantes a partir 

dos seus símbolos. 

 FQB2.3.1. Xustifica a actual 
ordenación 

dos elementos en grupos e 

períodos na táboa periódica. 

Busca na táboa 
periódica a que 
elementos pertencen 
10 símbolos. Indica 
cantos grupos e 
períodos hai e que 
caracteriza a un grupo 
e a un período 

 CMCCT   

EOE 

  

  

  

  

  

  

  

  

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 FQB2.3.2. Relaciona as 
principais 

propiedades de metais, non 
metais 

e gases nobres coa súa posición 
na 

táboa periódica e coa súa 
tendencia 

a formar ións, tomando como 

referencia o gas nobre máis 
próximo. 

Clasifica 5 elementos 
segundo o seu 
carácter metálico e 
indica a que ións dará 
lugar 

CMCCT 

 f  B2.5. Unións entre átomos: moléculas 

e cristais. 

 B2.6. Masas atómicas e moleculares. 

 B2.4. Describir como se 
unen os 

átomos para formar 
estruturas máis 

complexas e explicar as 
propiedades 

das agrupacións 

 FQB2.4.1. Explica o proceso de 

formación dun ión a partir do 
átomo 

correspondente, utilizando a 
notación 

adecuada para a súa 
representación. 

Describe o proceso de 
formación de ións 

 CMCCT   

EOE 

  

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

70% 

  

  

10% 
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resultantes.  FQB2.4.2. Explica como algúns 

átomos tenden a agruparse para 

formar moléculas interpretando 
este 

feito en substancias de uso 
frecuente, 

e calcula as súas masas 

moleculares. 

Distingue os distintos 
tipos de 
enlacesquímicos e 
clasifica as 
substancias  en 
función do enlace 
describindo as súas 
propiedades 

 CMCCT   

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

  

10% 

  

  

  

10% 

 e 

 f 

 m 

 o 

 B2.7. Elementos e compostos de 

especial interese con aplicacións 

industriais, tecnolóxicas e biomédicas. 

 B2.5. Diferenciar entre 
átomos e 

moléculas, e entre 
elementos e 

compostos en substancias 
de uso 

frecuente e coñecido. 

 FQB2.5.1. Recoñece os átomos 
e 

as moléculas que compoñen 
substancias 

de uso frecuente, e clasifícaas 

en elementos ou compostos, 

baseándose na súa fórmula 
química. 

Identifica 10 átomos e 
10 moléculas de uso 

frecuente e clasifícaas 
en elementos ou 
compostos segundo a 
súa formula química 

 CMCCT EOE 

TIC 

  

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando 
as 

TIC, as propiedades e 
aplicacións 

dalgún elemento ou composto 
químico 

Elabora un informe 
sobre algún elemento 
ou composto 
sinalando as súas 
propiedades e 
aplicacións 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 
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de especial interese a partir 

dunha procura guiada de 
información 

bibliográfica e dixital. 

 CSIEE 

  

  

 f 

 B2.8. Formulación e nomenclatura 

de compostos binarios seguindo as 

normas IUPAC. 

 B2.6. Formular e nomear 
compostos 

binarios seguindo as 
normas 

IUPAC. 

 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe 
química 

para nomear e formular 
compostos 

binarios seguindo as normas 

IUPAC. 

Nomea e formula 10 
compostos binarios 

 CCL 

 CMCCT 

  

  

  

EOE 

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

UNIDADE 2: Reaccións químicas 

2ª     AVALIACIÓN  

 f  B3.1. Reacción química  B3.1. Describir a nivel  FQB3.1.1. Representa e Explica que é unha 
reacción química, 

 CMCCT EOE Proba escrita 70% 
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molecular o 

proceso polo que os 
reactivos se 

transforman en produtos, en 
termos 

da teoría de colisións 

interpreta 

unha reacción química a partir 
da 

teoría atómico-molecular e a 
teoría 

de colisións. 

como se representa e 
describe o seu 
mecanismo a nivel 
molecular 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 b 

 f 

 B3.2. Cálculos estequiométricos 

sinxelos. 

 B3.3. Lei de conservación da masa. 

 B3.2. Deducir a lei de 
conservación 

da masa e recoñecer 
reactivos e 

produtos a través de 
experiencias 

sinxelas no laboratorio ou 
de simulacións 

dixitais. 

 FQB3.2.1. Recoñece os 
reactivos e 

os produtos a partir da 
representación 

de reaccións químicas sinxelas, 

e comproba experimentalmente 

que se cumpre a lei de 
conservación 

da masa. 

Identifica os reactivos 
e produtos dunha 
reacción química e 
axusta reaccións 
químicas sinxelas 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 



 200 

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos 
estequiométricos 

necesarios para a 

verificación da lei de 
conservación 

da masa en reaccións químicas 

sinxelas. 

Realiza cálculos 
estequiométricos en 
reaccións químicas 
sinxelas 

 CMCCT   

Actitude e 
implicación 

  

  

  

10% 

 f  B3.4. Velocidade de reacción.  B3.3. Comprobar mediante 
experiencias 

sinxelas de laboratorio a 

influencia de determinados 
factores 

na velocidade das reaccións 
químicas. 

 FQB3.3.1. Propón o 
desenvolvemento 

dun experimento sinxelo que 

permita comprobar o efecto da 
concentración 

dos reactivos na velocidade 

de formación dos produtos 
dunha reacción química, e 
xustifica 

este efecto en termos da teoría 
de 

colisións.  

Deseña un 
experimento sinxelo 
que permita 
comprobar o efecto da 
concentracióndos 
reactivos na 
velocidade de 
formación dos 
produtos dunha 
reacción química 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 FQB3.3.2. Interpreta situacións 

cotiás en que a temperatura 
inflúa 

significativamente na velocidade 

Nomea os factores de 
que depende a 
velocidade dunha 
reacción 

 CMCCT 
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da 

reacción. 

 e 

 f 

 h 

 m 

B3.5. A química na sociedade e o 

ambiente. 

 B3.4. Valorar a importancia 
da 

industria química na 
sociedade e a 

súa influencia no ambiente 

 FQB3.4.1. Describe o impacto 
ambiental 

do dióxido de carbono, os 

óxidos de xofre, os óxidos de 
nitróxeno 

e os CFC e outros gases de 

efecto invernadoiro, en relación 
cos 

problemas ambientais de ámbito 

global. 

Relaciona as 
substancias cos 
problemas 
medioambientais ao 
que están asociadas 

 CMCCT 

 CSC 

EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

 

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 FQB3.4.2. Defende 
razoadamente 

a influencia que o 
desenvolvemento 

da industria química tivo no 
progreso 

da sociedade, a partir de fontes 

científicas de distinta 
procedencia. 

Nomea efectos 
positivos da industria 
química 

 CMCCT 

 CSC 
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UNIDADE 4: O movemento e as forzas 

                                                                                                              3ª     AVALIACIÓN 

  

  

  

 f 

  

                 

 B4.1. Carga eléctrica. 

 B4.2. Forza eléctrica 

  

 B4.1. Coñecer os tipos de 
cargas 

eléctricas, o seu papel na 
constitución 

da materia e as 
características 

das forzas que se 
manifestan entre 

elas. 

  

 FQB4.1.1. Explica a relación 
entre 

as cargas eléctricas e a 
constitución 

da materia, e asocia a carga 

eléctrica dos corpos cun exceso 
ou 

defecto de electróns. 

Define forza , sinala a 
súa unidade no SI 
e  indica os seus 
elementos e os seus 
efectos sobre os 
corpos  

 CMCCT   

  

  

  

  

  

EOE 

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

 

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

 10% 

  

  

  

10% 

 FQB4.1.2. Relaciona 
cualitativamente 

a forza eléctrica que existe 

entre dous corpos coa súa carga 
e 

a distancia que os separa, e 
establece 

analoxías e diferenzas entre 

as forzas gravitatoria e eléctrica. 

Relaciona 
cualitativamente 

a forza eléctrica que 
existe 

entre dous corpos coa 
súa carga e sinala as 
diferenzas entre as 
forzas gravitatoriase 
eléctricas 

 CCEC 

 CMCCT 

 f  B4.1. Carga eléctrica.  B4.2. Interpretar 

 fenómenos eléctricos 

 FQB4.2.1. Xustifica 
razoadamente situacións cotiás 
nas que se poñan 

Pon 2 exemplos de 
situacións cotiás nas 
que se poñan de 
manifesto fenómenos 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

70% 
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mediante o modelo de carga 

eléctrica e valorar a 
importancia da 

electricidade na vida cotiá. 

de manifesto fenómenos 
relacionados 

coa electricidade estática. 

electrostáticos   

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 b 

 f 

 g 

 B4.3. Imáns. Forza magnética.  B4.3. Xustificar 
cualitativamente 

fenómenos magnéticos e 
valorar a 

contribución do magnetismo 
no desenvolvemento 

tecnolóxico. 

 FQB4.3.1. Recoñece 
fenómenos magnéticos 
identificando o imán como fonte 
natural do magnetismo, e 
describe a súa acción sobre 
distintos 

tipos de substancias 
magnéticas. 

Busca en internet 
aplicacións dos imáns 
na nosa vida cotiá 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

 FQB4.3.2. Constrúe un compás 

elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético 

terrestre, e describe o 
procedemento 

Constrúe un compás 

elemental para 
localizar o norte 
empregando o campo 
magnético 

terrestre, e describe o 

 CMCCT 

 CSIEE 
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seguido para facelo. procedemento 

seguido para facelo. 

Actitude e 
implicación 

  

10% 

 f  B4.4. Electroimán. 

 B4.5. Experimentos de Oersted e 

Faraday. 

 B4.4. Comparar os tipos de 
imáns, 

analizar o seu 
comportamento e 

deducir mediante 
experiencias as 

características das forzas 
magnéticas 

postas de manifesto, así 
como 

a súa relación coa corrente 
eléctrica. 

 FQB4.4.1. Comproba e 
establece a 

relación entre o paso de corrente 

eléctrica e o magnetismo, 
construíndo 

un electroimán. 

Constrúe un 
electroimán 

 CMCCT EOE Caderno de traballo 
científico 

  

  

10% 

 FQB4.4.2. Reproduce os 
experimentos 

de Oersted e de Faraday 

no laboratorio ou mediante 
simuladores 

virtuais, deducindo que a 

electricidade e o magnetismo 
son 

dúas manifestacións dun mesmo 

fenómeno. 

Reproduce os 
experimentos 

de Oersted e de 
Faraday 

no laboratorio  

 CD 

 CMCCT 

 b 

 e 

 B4.6. Forzas da natureza.  B4.5. Recoñecer as forzas 
que 

aparecen na natureza e os 

 FQB4.5.1. Realiza un 
informe,empregando as TIC, a 
partir de observacións ou busca 
guiada de información que 
relacione as forzas que están na 
natureza e os fenómenos 

 Realiza un 
informe,empregando 
as TIC, a partir de 
observaciónsou busca 
guiada de información 
que relacione as 

 CCL 

 CD 

EOE 

TIC 

Traballo de texto   
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 f 

 g 

 h 

fenómenos 

asociados a elas. 

asociados a elas 

  

forzas que están na 
natureza e os 
fenómenos asociados 
a elas 

  

 CMCCT 

 CSIEE 

10% 

  

  

  

UNIDADE 5: Enerxía 

3ª     AVALIACIÓN 

  

  

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

  

  

  

  

 B5.1. Fontes de enerxía. 

 B5.1. Identificar e comparar 
as 

fontes de enerxía 
empregadas na 

vida diaria nun contexto 
global que 

implique aspectos 
económicos e 

ambientais. 

 FQB5.1.1. Compara as 
principais 

fontes de enerxía de consumo 
humano 

a partir da distribución 
xeográfica 

dos seus recursos e os 

efectos ambientais. 

Nomea as principais 

fontes de enerxía 

 CMCCT 

 CSC 

  

  

  

  

  

  

  

EOE 

Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

 

 

 

Actitude e 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

   

 

  

10% 

 FQB5.1.2. Analiza o predominio 

das fontes de enerxía 
convencionais 

frontes ás alternativas, e 
argumenta 

os motivos polos que estas 

últimas aínda non están 

Clasifica as fontes 

 de enerxía en 
convencionais e 
alternativas 

  

 CCL 

 CMCCT 
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suficientemente 

explotadas. 

implicación 

 f 

 m 

 B5.2. Uso racional da enerxía.  B5.2. Valorar a importancia 
de 

realizar un consumo 
responsable 

das fontes enerxéticas. 

 FQB5.2.1. Interpreta datos 
comparativos 

sobre a evolución do consumo 

de enerxía mundial, e propón 

medidas que poidan contribuír 
ao 

aforro individual e colectivo. 

Interpreta datos 
comparativos 

sobre a evolución do 
consumo 

de enerxía mundial, e 
propón 

medidas que poidan 
contribuír ao 

aforro individual e 
colectivo 

 CMCCT 

 CSIEE 

EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

 

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 f 

 h 

 B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. 

Lei de Ohm. 

 B5.3. Explicar o fenómeno 
físico da 

corrente eléctrica e 
interpretar o 

significado das magnitudes 
de intensidade 

 FQB5.3.1. Explica a corrente 
eléctrica 

como cargas en movemento a 

través dun condutor. 

Explica a corrente 
eléctrica 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

70% 

  

  

10% 

 FQB5.3.2. Comprende o Define as magnitudes  CMCCT 
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de corrente, diferenza de 

potencial e resistencia, así 
como as 

relacións entre elas. 

significado 

das magnitudes eléctricas de 
intensidade 

de corrente, diferenza de 

potencial e resistencia, e 
relaciónaas 

entre si empregando a lei de 

Ohm. 

dun circuíto eléctrico   

Caderno de traballo 
científico 

  

 

Actitude e 
implicación 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 FQB5.3.3. Distingue entre 
condutores 

e illantes, e recoñece os 
principais 

materiais usados como tales. 

Diferencia entre 
condutores 

e illantes, e recoñece 
os principais 

materiais usados 
como tales. 

 CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 g 

 B5.4. Transformacións da enerxía 

 B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. 

Lei de Ohm. 

 B5.4. Comprobar os 
efectos da electricidade e as 
relacións entre 

as magnitudes eléctricas 
mediante 

o deseño e a construción de 
circuítos 

eléctricos e electrónicos 
sinxelos, 

 FQB5.4.1. Describe o 
fundamento dunha máquina 
eléctrica na que a 

electricidade se transforma en 
movemento, 

luz, son, calor, etc., mediante 

exemplos da vida cotiá, e 

identifica os seus elementos 
principais. 

Describe unha 
instalación eléctrica 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 

70% 

  

  

10% 
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no laboratorio ou mediante 

aplicacións virtuais 
interactivas 

 FQB5.4.2. Constrúe circuítos 
eléctricos 

con diferentes tipos de 
conexións 

entre os seus elementos, 
deducindo 

de forma experimental as 

consecuencias da conexión de 
xeradores 

e receptores en serie ou en 

paralelo. 

Constrúe circuítos 
eléctricos 

 CAA 

 CMCCT 

científico 

  

 

Actitude e 
implicación 

10% 

  

  

  

10% 

 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a 

circuítos sinxelos para calcular 

unha das magnitudes 
involucradas 

a partir das outras dúas, e 
expresa 

o resultado en unidades do 
Sistema 

Internacional. 

Aplica a lei de Ohm 
para calcular 
magnitudes e expresa 
o resultado no SI 

 CMCCT 

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións 
virtuais 

interactivas para simular 

Mide magnitudes 
eléctricas 

 CD 
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circuítos 

e medir as magnitudes 
eléctricas. 

 CMCCT 

 f  B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. 

Lei de Ohm. 

 B5.5. Dispositivos electrónicos de 

uso frecuente 

 B5.5. Valorar a importancia 
dos 

circuítos eléctricos e 
electrónicos 

nas instalacións eléctricas e 
instrumentos 

de uso cotián, describir a 

súa función básica e 
identificar os 

seus compoñentes. 

 FQB5.5.1. Asocia os elementos 

principais que forman a 
instalación 

eléctrica típica dunha vivenda 
cos 

compoñentes básicos dun 
circuíto 

eléctrico. 

Relaciona os 
elementos 

principais que forman 
a instalación 

eléctrica típica dunha 
vivenda cos 

compoñentes básicos 
dun circuíto 

eléctrico. 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

 

Actitude e 
implicación 

70% 

  

  

10% 

  

  

10% 

  

  

  

10% 

 FQB5.5.2. Comprende o 
significado 

dos símbolos e das abreviaturas 

que aparecen nas etiquetas de 
dispositivos 

eléctricos. 

Comprende o 
significado 

dos símbolos e das 
abreviaturas 

que aparecen nas 
etiquetas de 
dispositivos 

eléctricos. 

 CMCCT 

 FQB5.5.3. Identifica e 
representa 

os compoñentes máis habituais 
nun 

Identifica e representa 

os compoñentes máis 
habituais nun 

circuíto eléctrico 

 CMCCT 
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circuíto eléctrico (condutores, 
xeradores, 

receptores e elementos de 

control) e describe a súa 
correspondente 

función. 

(condutores, 
xeradores, 

receptores e 
elementos de 

control) e describe a 
súa correspondente 

función. 

 FQB5.5.4. Recoñece os 
compoñentes 

electrónicos básicos e describe 

as súas aplicacións prácticas e a 

repercusión da miniaturización 
do 

microchip no tamaño e no prezo 

dos dispositivos. 

Recoñece os 
compoñentes 

electrónicos básicos e 
describe 

as súas aplicacións 
prácticas e a 

repercusión da 
miniaturización do 

microchip no tamaño 
e no prezo 

dos dispositivos. 

 CMCCT 

 f 

 h 

 B5.6. Tipos de enerxía. 

 B5.4. Transformacións da enerxía. 

 B5.7. Aspectos industriais da enerxía. 

 B5.6. Describir a forma en 
que se 

xera a electricidade nos 
distintos 

tipos de centrais eléctricas, 
así como 

 FQB5.6.1. Describe o proceso 
polo 

que distintas fontes de enerxía 
se 

transforman en enerxía eléctrica 

nas centrais eléctricas, así como 

Describe o proceso 
polo 

que distintas fontes de 
enerxía se 

transforman en 
enerxía eléctrica 

 CMCCT EOE Proba escrita 

  

  

Documentos de 
actividades 

70% 

  

  

10% 
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o seu transporte aos lugares 
de 

consumo. 

os 

métodos de transporte e 
almacenaxe 

desta. 

nas centrais 
eléctricas, así como 
os 

métodos de transporte 
e almacenaxe 

desta. 

  

Caderno de traballo 
científico 

  

Actitude e 
implicación 

  

  

10% 

   

10% 
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4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 
 
 

BOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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. 

▪ MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o 

proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. (CCL, CMCCT) 

1% 

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. 

 

▪ MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 

cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 

condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 

etc.). (CMCCT) 

 

25% 

▪ MACB1.2.2. 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, CAA) 

1% 

▪ MACB1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 

de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso seguido. (CMCCT) 

21% 
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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. 

▪ B1.5. 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 e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

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

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

▪ 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. 

▪ MACB1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 

matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

(CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

(CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra 

resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia 

demostrar. (CMCCT, CD) 

1% 

i 
l 
m 

▪ 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. 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo 
en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

▪ MACB1.4.1. 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) 

1% 

▪ MACB1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 1% 
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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 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. 

▪ MACB1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas 

formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. (CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.5.2. 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) 

1% 

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, 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. 

▪ B1.6. Elaborar un informe 
científico escrito que recolla o 
proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

▪ MACB1.6.1. Consulta as fontes de información 

adecuadas ao problema de investigación. (CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 

matemáticos adecuados ao contexto do problema de 

investigación. (CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

(CCL, CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto 

na procura de solucións coma para mellorar a eficacia 

1% 
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na comunicación das ideas matemáticas. (CMCCT, CD) 

▪ MACB1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 

comunicación das ideas, así como dominio do tema de 

investigación. (CCL) 

1% 

▪ MACB1.6.6. 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) 

1% 

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. 

▪ MACB1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

(CMCCT, CSC) 

1% 

▪ MACB1.7.2. 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) 

1% 

▪ MACB1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos axeitados que permitan a resolución do 

problema ou dos problemas dentro do campo das 

matemáticas. (CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.7.4. Interpreta a solución matemática do 1% 
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problema no contexto da realidade. (CMCCT) 

▪ MACB1.7.5. 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) 

1% 

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. 

▪ MACB1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 

conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 

valorando outras opinións. (CMCCT) 

20% 

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. 

▪ MACB1.9.1. 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) 

1% 

▪ MACB1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 

ao nivel educativo e á dificultade da situación. (CMCCT) 

1% 

▪ 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) 

1% 
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▪ MACB1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. (CMCCT, CSIEE) 

1% 

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. 

▪ MACB1.10.1. 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) 

1% 

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. 

▪ MACB1.11.1. 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) 

1% 

g 
i 
 

▪ B1.5. 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 e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

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

▪ 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. 

▪ MACB1.12.1. 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) 

1% 

▪ MACB1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. (CMCCT) 

1% 

▪ MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de problemas, 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

(CMCCT) 

1% 



 218 

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

▪ MACB1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 

con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 

(CMCCT) 

1% 

▪ MACB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. (CMCCT) 

1% 

e 
g 
i 

▪ B1.5. 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 e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

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

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

▪ 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. 

▪ MACB1.13.1. 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) 

1% 

▪ MACB1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 

exposición oral dos contidos traballados na aula.  (CCL) 

1% 

▪ MACB1.13.3. 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) 

1% 
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Secuenciación das unidades didácticas e temporalización 

 

 En primeiro lugar, dicir que o B1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas é transversal polo que non se pode situar nun tempo ninnunhaunidade concreta. 

Desenvolveraseao longo de todas as unidades e de todo o curso. 

Disporemos de 9 unidades didácticas que se comprenden na programación secuenciadas por bloques do seguintexeito: 

 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º AVALIACIÓN. 1, 2, 3  

2º AVALIACIÓN 4, 5,6 

3ºAVALIACIÓN  7,8,9 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: NÚMEROS REAIS. POTENCIAS E RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 
 
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(divisibilidad

e, paridade, infinitude, 

proximidade, etc.). 

▪ MACB2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para 

representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. (CMCCT) 

10% 

▪ MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de 

resolución de problemas.(CMCCT) 

10% 

 
 
 
 
 
 

B2.2.Representación de 
números na recta real. 
Intervalos. 
B2.3. Interpretación e 
utilización dos números 
reais, as 
operacións e as 

 B2.2.Utilizar os tipos   de 
números e 
operacións, xunto coas súas 
propiedades, 
para recoller, transformar e 
intercambiar 
información, e resolver 

▪ MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos e utilizando a notación 

máis sinxela. (CMCCT). 

▪ MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 

10% 

 

 

 



220 
 

 
b 
 
f 

propiedades características 
en diferentes 
contextos, elixindo a 
notación e a precisión 
máisaxeitadas en 
cada caso. 
B2.4. Potencias de 
expoñenteenteiroou 
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 simple e 
composto. 
B2.8. Logaritmos: definición 
e propiedades. 

problemas 
relacionados coa vida diaria e 
con outras 
materias do ámbitoeducativo. 

resultados obtidos son razoables.(CMCCT) 

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, 

opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas 

contextualizados.(CMCCT) 

▪ 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 requiran.(CMCCT) 

▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos 

tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas. (CMCCT) 

▪ MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición 

ou mediante a aplicación das súas propiedades e resolve 

problemas sinxelos. (CMCCT) 

▪ MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos 

números.(CMCCT) 

10% 

 

 

15% 

 

 

 

15% 

 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 
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i 

 

 

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e 
factorización.Teorema do resto. 

▪ B2.11. Ecuacións de grao maior que dous. 

▪ B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificacións 
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) 

25% 

 

 

 

 

 

 

▪ MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 

utilizando a regla de Ruffini, o outro método máis 

axeitado.(CMCCT) 

35% 

▪ MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, 

igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

(CMCCT) 

40% 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: ECUACIÓNS E INECUACIÓNS. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

 

 

 

 

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e 

factorización. 

▪ B2.11. Ecuacións de grao superior a 

dous. 

▪ B2.12. Fraccións alxébricas. 

Simplificación e operacións. das 

▪ B2.3. Construír e interpretar 

expresións alxébricas, utilizando 

con destreza a linguaxe alxébrica, 

as súas operacións e as súas 

propiedades. 

▪ MACB2.3.4.  Fai uso da descomposición factorial para a resolución 

de ecuacións de grao superior a dous.(CMCCT) 

 

50% 
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b 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

g 

 

 

 

funcións 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. 

▪ B2.13. Resolución de problemas 

cotiáns e doutras áreas 

decoñecemento 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 resolverproblemas 

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. 

 

50% 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: SISTEMAS DE ECUACIÓNS E INECUACIÓNS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 
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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 

resolverproblemas 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) 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: SEMELLANZA E TRIGONOMETRÍA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

 

f 

l 

 

▪ B3.1. Medidas de ángulos no 
sistema sesaxesimal e en radiáns. 

▪ B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entre elas. Relacións 
métricas nos triángulos. 

▪ B3.1. Utilizar as unidades angulares dos 

sistemas métrico sesaxesimal e internacional, 

así como as relacións e as razóns da 

trigonometría elemental, para resolver 

problemas trigonómetricos en contextos 

reais. 

▪ MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría 

básica para resolver problemas empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos. 

(CMCCT, CD) 

20% 

▪ B.3.3. Aplicación dos 
coñecementos xeométricos á 
resolución de problemas métricos 
no mundo físico: medida de 

▪ B3.2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de 

situacións reais, empregando os 

instrumentos, as técnicas ou as fórmulas 

▪ 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) 

20% 
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lonxitudes, áreas e volumes. 

▪ B3.5. Semellanza. Figuras 
semellantes. Razón entre 
lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos semellantes. 

máis adecuadas, e aplicando as unidades de 

medida. 
▪ 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) 

60% 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: XEOMETRÍA ANALÁTICA NO PLANO. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

 

 

 

 

e 

f 

 

▪ B3.4. Iniciación á xeometría 
analítica no plano: 
coordenadas.Vectores. Ecuacións 
da recta. Paralelismo; 
perpendicularidade. 

▪ B3.6. Aplicacións informáticas de 
xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas.  

▪ 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) 

 

10% 

▪ MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo 

dun vector.(CMCCT) 

 

15% 

▪ MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e 

diferentes formas de calculala.. (CMCCT) 

 

15% 

▪ MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, 

en función dos datos coñecidos(CMCCT) 

 

30% 

▪ MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha 

recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de 

incidencia, paralelismo e perpendicularidade.(CMCCT) 

 

30% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

 

 

 

 

 

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 específicopara 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) 

▪ 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) 

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 

característicos de funcións elementais.(CMCCT) 

▪ MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a 

partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha 

táboa.(CMCCT) 

▪ 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) 

▪ MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións 

sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a 

anacos e exponenciais e logarítmicas. 

 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

 

10% 
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a 

f 

g 

▪ B4.3. Recoñecemento 
doutros modelos funcionais: 
aplicacións a contextos e 
situacións reais. 

▪ B4.4. Utilización de 
calculadoras gráficas e 
software específicopara 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) 

▪ MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes 

e unidades axeitadas. (CMCCT) 

▪ 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) 

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas 

correspondentes. (CMCCT) 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

 

10% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 8: COMBINATORIA E PROBABILIDADE. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

 

 

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 recontoaxeitadas. 

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os 
conceptos de variación, permutación e 
combinación.(CMCCT) 

 

30% 

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos 
de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxíaaxeitada para 
describir sucesos.(CMCCT) 

 

30% 

 

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.). 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
cuantificar e analizar situacións relacionadas 
coazar.(CMCCT) 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
continxenciaououtras técnicas combinatorias. 

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias 
de recontosinxelas e técnicas combinatorias.(CMCCT) 

20% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 9: ESTATÍSTICA. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

 

 

a 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas 
estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). 

B5.2. Interpretación, análise e utilidade das 

medidas de centralización e dispersión. 

B5.3. Comparación de distribucións 

mediante o uso conxunto de medidas 

de posición e dispersión. 

B5.4. Construción e interpretación de 
diagramas de dispersión. Introdución á 
correlación. 

B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

B5.1.. 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.) 

.MACB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situacións relacionadas co azar e a estatística.(CMCCT) 

 

10% 

MACB5.1.2. Formula e comprobaconxecturas sobre os 
resultados de experimentos aleatorios e simula(CMCCT) 

 

10% 

MACB5.1.3.Emprega o vocabulario axeitado para 
interpretar e comentar táboas de datos, gráficos estatísticos 
e parámetros estatísticos.(CMCCT) 

 

10% 

MACB5.1.4. Interpreta un estudoestatístico a partir de 
situacións concretas próximas.(CMCCT) 

 

10% 

 

b 

e 

g 

 

 

B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas 
estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). 

B5.2. Interpretación, análise e utilidade das 

medidas de centralización e dispersión. 

B5.3. Comparación de distribucións 

mediante o uso conxunto de medidas 

de posición e dispersión. 

B5.4. Construción e interpretación de 

diagramas de dispersión. Introdución á 

correlación. 

B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

B.5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos 

estatísticos, así como os parámetros 

estatísticos máis usuais,en distribucións 

unidimensionais, utilizando os medios máis 

axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de 

cálculo), valorando cualitativamente a 

representatividade das mostras utilizadas. 

MACB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos 
datos dun estudo estatístico, con variables discretas e 
continuas. 

20% 
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4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

UNIDADE 1: NÚMEROS RACIONAIS E IRRACIONAIS 

AVALIACIÓN: 1ª 

b 

f 

e 

g 

B2.1. Recoñecemento de números que non poden expresarse en 

forma de fracción. Números irracionais. 

B2.2. Diferenciación de números racionais e irracionais. Expresión 

decimal e representación na recta real. 

B2.3. Xerarquía das operacións. 

B2.4. Interpretación e utilización dos números reais e as operacións 

en diferentes contextos, elixindo a notación e precisión máis 

axeitadas en cada caso. 

B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para 

realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. 

B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución 

de problemas da vida cotiá. 

B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións 

porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e composto. 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de 

números e operacións, xunto coas 

súas propiedades e aproximacións, 

para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e outras 

materias do ámbito educativo, 

recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o 

criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos 

para representar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

Recoñece os tipos de 

números elementais. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 
TIC 

Proba escrita 75% 

MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 

mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 

papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e 

utiliza a notación máis axeitada para as operacións 

de suma, resta, produto, división e potenciación. 

Realiza cálculos 
elementais con eficacia. 

CMCCT 

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 

Realiza estimacións 
sinxelas. CMCCT 

MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para 

representar e operar (produtos e divisións) con 

números moi grandes ou moi pequenos. 

Utiliza a notación 
científica con números 
grandes e pequenos. 

CMCCT 

MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa 

os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, 

sobre a recta numérica. 

Compara e ordena 
números reais. 

CMCCT 

MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos 

que interveñen magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

Resolve problemas da 

vida cotiá sinxelos. CMCCT 

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. 

Identifica patróns 

matemáticos en 

situacións sinxelas. 
CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 
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. 

Utiliza os patróns 
matemáticos para 
realizar predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

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 

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

Identifica situacións da 

realidade susceptibles 

de ser matematizados. 

CMCCT 

CSC 

 
CL 
EOE 
E 
 

Táboa de 
observación 

5% 
MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema 

do mundo real e o mundo matemático, identificando 

o problema ou os problemas matemáticos que 

Establece conexións 
entre problemas do 
mundo real e o mundo 

CMCCT 

CSIEE 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

g problemáticas da realidade. subxacen nel e os coñecementos matemáticos 

necesarios. 

matemático. 

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 

problema ou duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos sinxelos 
para resolver 
problemas. 

CMCCT 

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 

problema no contexto da realidade. 

Interpreta solucións 
matemáticas en casos 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Realiza simulacións e 
predicións en casos 
sinxelos. CMCCT 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

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 realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

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. 

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. 

Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas. 
CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Táboa de 
observación 

5% 

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos de uso 
sinxelo. 

CMCCT 

 

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

Deseña 
representacións 
gráficas sinxelas. 

CMCCT 

 

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos 
sinxelos usando as TIC. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos para a 
estatística. 

CMCCT 

 

 

UNIDADE 2: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA     UNIDADE 2. POTENCIAS E RAÍCES 

AVALIACIÓN: 1ª     AVALIACIÓN: 1ª 

b 

f 

e 

g 

B2.1. Recoñecemento de números que non poden expresarse en 

forma de fracción. Números irracionais. 

B2.2. Diferenciación de números racionais e irracionais. Expresión 

decimal e representación na recta real. 

B2.3. Xerarquía das operacións. 

B2.4. Interpretación e utilización dos números reais e as operacións 

en diferentes contextos, elixindo a notación e precisión máis 

axeitadas en cada caso. 

B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para 

realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 

B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. 

B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución 

de problemas da vida cotiá. 

B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións 

porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Interese simple e composto. 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de 

números e operacións, xunto coas 

súas propiedades e aproximacións, 

para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e outras 

materias do ámbito educativo, 

recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, 

mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 

papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e 

utiliza a notación máis axeitada para as operacións 

de suma, resta, produto, división e potenciación. 

Realiza cálculos 

elementais con eficacia. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 75% 

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 

Realiza estimacións 

sinxelas. 
CMCCT 

MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de 

problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego 

de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos 

datos o requira.MAPB2.1.5. Compara, ordena, 

clasifica e representa os tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 

Aplica porcentaxes á 

resolución de problemas 

cotiáns sinxelos. 
CMCCT 

MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos 

que interveñen magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

Resolve problemas da 

vida cotiá sinxelos. CMCCT 

e 

f 

h 

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. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

Expresa verbalmente o 

proceso seguido na 

resolución dun 

problema sinxelo. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

4% 

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. 

Identifica patróns 

matemáticos en 

situacións sinxelas. 
CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

4% 
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. 

Utiliza os patróns 
matemáticos para 
realizar predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

 

a 

b 

c 

d 

e 

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 

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

Identifica situacións da 

realidade susceptibles 

de ser matematizados. 

CMCCT 

CSC 

 

CL 
EOE 
E 
 

Táboa de 
observación 

5% 

MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema 

do mundo real e o mundo matemático, identificando 

Establece conexións 
entre problemas do 
mundo real e o mundo 

CMCCT 

CSIEE 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

f 

g 

identificación de situacións 

problemáticas da realidade. 
o problema ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos matemáticos 

necesarios. 

matemático.  

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 

problema ou duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos sinxelos 
para resolver 
problemas. 

CMCCT 

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 

problema no contexto da realidade. 

Interpreta solucións 
matemáticas en casos 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Realiza simulacións e 
predicións en casos 
sinxelos. CMCCT 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

4% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

4% 

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. 

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

Desenvolve algunhas 

actitudes axeitadas 

para o traballo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

4% 

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

Formúlase a resolución 
de retos e problemas 
sinxelos. CMCCT 

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, 

e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Distingue entre 
problemas e exercicios. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade cara á 
materia. 

CMCCT 

CAA 

CCCEC 

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo.  

Desenvolve habilidades 
sociais. 

CSIEE 

CSC 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

UNIDADE 3: POLINOMIOS     UNIDADE 3. PROGRESIÓNS 

AVALIACIÓN: 1ª     AVALIACIÓN: 1ª 

f 

B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización de identidades 

notables. 

B2.2. Utilizar con destreza a 

linguaxe alxébrica, as súas 

operacións e as súas propiedades. 

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

Usa a linguaxe 
alxébrica en casos 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 75% 

MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, 

produto e división de polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

Realiza operación 
básicas con polinomios. 

CMCCT 

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e 

factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 

Factoriza polinomios 
sinxelos. CMCCT 

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, resultados e 

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. 

Expón e argumenta o 

proceso seguido en 

situacións sinxelas. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

4% 

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. 

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

Desenvolve algunhas 

actitudes axeitadas 

para o traballo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

5% 

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

Formúlase a resolución 
de retos e problemas 
sinxelos. CMCCT 

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, 

e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Distingue entre 
problemas e exercicios. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade cara á 
materia. 

CMCCT 

CAA 

CCCEC 

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo.  

Desenvolve habilidades 
sociais. 

CSIEE 

CSC 

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. 

Obtén conclusións 
sobre os resultados en 
procesos sinxelos. CMCCT 

CAA 

CSC 

CL 
EOE 

Táboa de 
observación 

4% 

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 

MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, e valora as 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

4% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

resolución de situacións 

descoñecidas. 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola 

súa sinxeleza e utilidade. 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

4% 

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 realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 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. 

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. 

Elabora documentos 

dixitais propios 

sinxelos. CCL 

CD 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Táboa de 
observación 

4% 

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

aula. 

Utiliza os recursos 
creados. CCL 

 

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. 

Usa axeitadamente as 
TIC para mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe. 

CD 

CAA 

 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e tarefas. 

Emprega as TIC para 
compartir ideas e 
tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

UNIDADE 4: ECUACIÓNS E SISTEMAS     UNIDADE 4. POLINOMIOS 

AVALIACIÓN: 2ª     AVALIACIÓN: 

f 

g 

h 

B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas. 

B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e 
sistemas. 

 

B2.3. Representar e analizar 
situacións e estruturas matemáticas, 
utilizando ecuacións de distintos 
tipos para resolver problemas. 

MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación 
da vida real mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais 
con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o 
resultado obtido.  

Formula e resolve 
sistemas lineais de 
dúas ecuación sinxelos. 

CMCCT 
CL 
EOE 

Proba escrita 75% 

e 

f 

h 

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. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

Expresa verbalmente o 

proceso seguido na 

resolución dun 

problema sinxelo. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

5% 

e 

f 

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

linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 

reformulación do problema, resolución de subproblemas, reconto 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando 

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

Analiza e comprende 

enunciados sinxelos. 
CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
ECC 

Táboa de 
observación 

5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

h 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. 

os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

Valora a información de 
enunciados sinxelos. CMCCT 

PRPC 
PI 
EEIE MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia. 

Elabora conxecturas 
sobre os resultados de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na 
resolución de 
problemas. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Revisa o proceso de 

resolucións de 

problemas doados. CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 
MAPB1.4.2. Formúlanse 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. 

Formula novos 
problemas facilmente 
deducibles a partir dos 
xa resoltos. 

CMCCT 

 CAA 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

UNIDADE 5: PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES 
    UNIDADE 5. ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E 

SEGUNDO GRADO 

AVALIACIÓN: 2ª     AVALIACIÓN: 

e 

f 

g 

h 

B3.1. Figuras semellantes.  

B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza 
para a obtención indirecta de medidas. 

B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 
semellantes. 

B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes 
corpos. 

B3.1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os instrumentos, 
as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuados, e aplicando a unidade 
de medida máis acorde coa 
situación descrita. 

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e 
técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes, 
áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, 
interpretando as escalas de medidas. 

Mide ángulos, 

lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e 

figuras sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 50% MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e 
dos corpos (simetrías, descomposición en figuras 
máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, 
para estimar ou calcular medidas indirectas. 

Emprega as 
propiedades básicas 
dos corpos nas figuras 
máis coñecidas. 

CMCCT 

MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular 
perímetros, áreas e volumes de triángulos, 

Utiliza as fórmulas 
elementais para 

CMCCT 



236 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos, asignando as unidades correctas. 

calcular perímetros, 
áreas e volumes. 

MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
lonxitude, área e volume mediante a aplicación do 
teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

Calcula medidas 
indirectas utilizando 
Pitágoras. 

CMCCT 

e 

f 

B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes 
corpos. 

B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que 
facilite a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

B3.2. Utilizar aplicacións 
informáticas de xeometría dinámica, 
representando corpos xeométricos e 
comprobando, mediante interacción 
con ela, propiedades xeométricas. 

MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos 
xeométricos máis relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) cunha aplicación informática de 
xeometría dinámica, e comproba as súas 
propiedades xeométricas. 

Utiliza aplicacións 

informáticas sinxelas 

para o estudo da 

xeometría. 
    CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 25% 

e 

f 

h 

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. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

Expresa verbalmente o 

proceso seguido na 

resolución dun 

problema sinxelo. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

5% 

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. 

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

Desenvolve algunhas 

actitudes axeitadas 

para o traballo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 
ECC 
IEHM 
PVX 
PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

5% 

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

Formúlase a resolución 
de retos e problemas 
sinxelos. CMCCT 

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, 

e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

Distingue entre 
problemas e exercicios. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade cara á 
materia. 

CMCCT 

CAA 

CCCEC 

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo.  

Desenvolve habilidades 
sociais. 

CSIEE 

CSC 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

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 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

para situacións futuras similares. clave. 

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 realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 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. 

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. 

Elabora documentos 

dixitais propios 

sinxelos. CCL 

CD 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Táboa de 
observación 

5% 

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

aula. 

Utiliza os recursos 
creados. CCL 

 

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. 

Usa axeitadamente as 
TIC para mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe. 

CD 

CAA 

 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e tarefas. 

Emprega as TIC para 
compartir ideas e 
tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 6: SEMELLANZA. APLICACIÓNS     UNIDADE 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª     AVALIACIÓN: 

e 

f 

g 

h 

B3.1. Figuras semellantes.  

B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza 
para a obtención indirecta de medidas. 

B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 
semellantes. 

B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes 
corpos. 

B3.1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións 
reais, empregando os instrumentos, 
as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuados, e aplicando a unidade 
de medida máis acorde coa 
situación descrita. 

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e 
técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes, 
áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, 
interpretando as escalas de medidas. 

Mide ángulos, 

lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e 

figuras sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 50% 

MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e 
dos corpos (simetrías, descomposición en figuras 
máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, 
para estimar ou calcular medidas indirectas. 

Emprega as 
propiedades básicas 
dos corpos nas figuras 
máis coñecidas. 

CMCCT 

MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular 
perímetros, áreas e volumes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos, asignando as unidades correctas. 

Utiliza as fórmulas 
elementais para 
calcular perímetros, 
áreas e volumes. 

CMCCT 

MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de 
lonxitude, área e volume mediante a aplicación do 
teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

Calcula medidas 
indirectas utilizando 
Pitágoras. 

CMCCT 

e 
B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: 
medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes 

B3.2. Utilizar aplicacións 
informáticas de xeometría dinámica, 

MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos 
xeométricos máis relevantes (triángulos, 

Utiliza aplicacións 

informáticas sinxelas 
    CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 25% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

f corpos. 

B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que 
facilite a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas. 

representando corpos xeométricos e 
comprobando, mediante interacción 
con ela, propiedades xeométricas. 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) cunha aplicación informática de 
xeometría dinámica, e comproba as súas 
propiedades xeométricas. 

para o estudo da 

xeometría. 

TIC 
E 

e 

f 

h 

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. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

Expresa verbalmente o 

proceso seguido na 

resolución dun 

problema sinxelo. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

5% 

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, resultados e 

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. 

Expón e argumenta o 

proceso seguido en 

situacións sinxelas. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

5% 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

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 realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 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. 

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. 

Elabora documentos 

dixitais propios 

sinxelos. CCL 

CD 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Táboa de 
observación 

5% 

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

aula. 

Utiliza os recursos 
creados. CCL 

 

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. 

Usa axeitadamente as 
TIC para mellorar o seu 
proceso de 
aprendizaxe. 

CD 

CAA 

 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e tarefas. 

Emprega as TIC para 
compartir ideas e 
tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

UNIDADE 7: FUNCIÓNS     UNIDADE 7: LUGARES XEOMÉTRICOS. ÁREAS E 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

PERÍMETROS 

AVALIACIÓN:3ª     AVALIACIÓN: 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, 
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. 
Aplicación en contextos reais. 

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, de datos 

numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expresión 

alxébrica. 

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre 

magnitudes que se poden describir mediante unha 

relación funcional, asociando as gráficas coas súas 

correspondentes expresións alxébricas. 

Identifica relacións 
sinxelas entre 
magnitudes. CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 45% 

MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas magnitudes para os 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 
inversa e exponencial. 

Representa 
graficamente o modelo 
de relación entre dúas 
magnitudes. 

CMCCT 

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos 
característicos destas funcións (cortes cos eixes, 
intervalos de crecemento e decrecemento, máximos 
e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade). 

Identifica os elementos 
característicos de 
funcións elementais. 

CMCCT 

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións 
sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica 
que o describe ou dunha táboa de valores. 

Expresa conclusións 
evidentes sobre 
fenómenos sinxelos. 

CMCCT 

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o 
decrecemento dunha función mediante a taxa de 
variación media, calculada a partir da expresión 
alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 
gráfica. 

Analiza crecemento e 
decrecemento de 
funcións elementais. CMCCT 

MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, 
de proporcionalidade inversa e exponenciais. 

Interpreta situacións 
reais que responden a 
funcións sinxelas. 

CMCCT 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, 
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. 
Aplicación en contextos reais. 

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. 

B4.2. Analizar información 

proporcionada a partir de táboas e 

gráficas que representen relacións 

funcionais asociadas a situacións 

reais, obtendo información sobre o 

seu comportamento, a súa 

evolución e os posibles resultados 

finais. 

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas 

e gráficos sobre diversas situacións reais. 

Interpreta datos de 
táboas sinxelas. CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 30% 

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Representa datos 
mediante táboas. 

CMCCT 

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas 
gráficas correspondentes en casos sinxelos, e 
xustifica a decisión. 

Relaciona táboas de 
valores e gráficos en 
casos sinxelos. CMCCT 

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, resultados e 

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. 

Expón e argumenta o 

proceso seguido en 

situacións sinxelas. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

7% 

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 

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén 

conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 

outras opinións. 

Obtén conclusións 
sobre os resultados en 
procesos sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CL 
EOE 

Táboa de 
observación 

6% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

ou construídos. 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

6% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

6% 

UNIDADE 8: GRÁFICA DUNHA FUNCIÓN     UNIDADE 8: MOVEMENTOS E SEMELLANZAS 

AVALIACIÓN: 2ª     AVALIACIÓN: 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, 
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. 
Aplicación en contextos reais. 

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, de datos 

numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expresión 

alxébrica. 

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre 

magnitudes que se poden describir mediante unha 

relación funcional, asociando as gráficas coas súas 

correspondentes expresións alxébricas. 

Identifica relacións 
sinxelas entre 
magnitudes. CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 45% 

MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o 
modelo de relación entre dúas magnitudes para os 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 
inversa e exponencial. 

Representa 
graficamente o modelo 
de relación entre dúas 
magnitudes. 

CMCCT 

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos 
característicos destas funcións (cortes cos eixes, 
intervalos de crecemento e decrecemento, máximos 
e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade). 

Identifica os elementos 
característicos de 
funcións elementais. 

CMCCT 

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións 
sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica 
que o describe ou dunha táboa de valores. 

Expresa conclusións 
evidentes sobre 
fenómenos sinxelos. 

CMCCT 

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o 
decrecemento dunha función mediante a taxa de 
variación media, calculada a partir da expresión 
alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 
gráfica. 

Analiza crecemento e 
decrecemento de 
funcións elementais. CMCCT 

MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, 
de proporcionalidade inversa e exponenciais. 

Interpreta situacións 
reais que responden a 
funcións sinxelas. 

CMCCT 

e 

f 

g 

h 

B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. 

B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, 
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. 
Aplicación en contextos reais. 

B4.3. Taxa de variación media como medida da variación dunha 
función nun intervalo. 

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 súa 

evolución e os posibles resultados 

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas 

e gráficos sobre diversas situacións reais. 

Interpreta datos de 
gráficos sinxelas. CMCCT 

CL 
EOE 
E 
TIC 

Proba escrita 30% 

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e 
gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Representa datos 
mediante gráficos. 

CMCCT 

MAPB4.2.3. Describe as características máis 
importantes que se extraen dunha gráfica e sinala 
os valores puntuais ou intervalos da variable que as 
determinan, utilizando tanto lapis e papel como 

Describe as 
características máis 
senlleiras de gráficas 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

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

finais. medios informáticos. sinxelas. 

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas 
gráficas correspondentes en casos sinxelos, e 
xustifica a decisión. 

Relaciona táboas de 
valores e gráficos en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos 
tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 

Utiliza as TIC para 
debuxar gráficos. 

CMCCT 

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. 

Identifica patróns 

matemáticos en 

situacións sinxelas. 
CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

7% 
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. 

Utiliza os patróns 
matemáticos para 
realizar predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

6% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

6% 

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 realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

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. 

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. 

Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas. 
CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Táboa de 
observación 

6% 

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos de uso 
sinxelo. 

CMCCT 

 

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

Deseña 
representacións 
gráficas sinxelas. 

CMCCT 

 

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos 
sinxelos usando as TIC. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

UNIDADE 9: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE     UNIDADE 9. CORPOS XEOMÉTRICOS UNIDADE 2. POTENCIAS E RAÍCES 

AVALIACIÓN: 3ª     AVALIACIÓN: 1ª AVALIACIÓN: 1ª 

a 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios 
de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de 

centralización e dispersión. 

B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e dispersión. 

B5.4. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introdución á correlación. 

B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio.  

B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace.  

B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e 

independentes. Diagrama en árbore. 

B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos 
estatísticos. 

B5.1. 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.). 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situacións relacionadas co azar e a 

estatística. 

Utiliza vocabulario 

axeitado para describir 

situacións reais 

sinxelas. 

CCL 
CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 25% 

MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre 
os resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións. 

Formula conxecturas 
sobre os resultados de 
experimentos doados. 

CMCCT 

MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para 
interpretar e comentar táboas de datos, gráficos 
estatísticos e parámetros estatísticos. 

Emprega o vocabulario 
axeitado para 
interpretar gráficas. 

CMCCT 

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir 
de situacións concretas próximas. 

Interpreta estudos 
estatísticos sinxelos. 

CMCCT 

b 

e 

g 

B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios 
de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de 

centralización e dispersión. 

B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de 

medidas de posición e dispersión. 

B5.4. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación. 

B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos 
estatísticos. 

B5.2. Elaborar e interpretar táboas e 

gráficos estatísticos, así como os 

parámetros estatísticos máis usuais, 

en distribucións unidimensionais, 

utilizando os medios máis axeitados 

(lapis e papel, calculadora, folla de 

cálculo), valorando cualitativamente 

a representatividade das mostras 

utilizadas. 

MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun 

estudo estatístico corresponden a unha variable 

discreta ou continua. 

Discrimina entre 
variables discretas e 
continuas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Proba escrita 25% 

MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir 
dos datos dun estudo estatístico, con variables 
discretas e continuas. 

Elabora táboas 
sinxelas. CMCCT 

MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos 
(media aritmética, percorrido, desviación típica, 
cuartís, etc.), en variables discretas e continuas, coa 
axuda da calculadora ou dunha folla de cálculo. 

Calcula os parámetros 
estatísticos básicos. 

CMCCT 

MAPB5.2.4. Representa graficamente datos 
estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, 
mediante diagramas de barras e histogramas. 

Representa 
graficamente datos 
estatísticos. 

CMCCT 

b 

f 

B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio.  

B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace.  

B5.7.Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e 
independentes. Diagrama en árbore. 

B5.3. Calcular probabilidades 
simples e compostas para resolver 
problemas da vida cotiá, utilizando a 
regra de Laplace en combinación 
con técnicas de reconto como os 
diagramas de árbore e as táboas de 
continxencia. 

MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa 
regra de Laplace e utiliza, especialmente, diagramas 
de árbore ou táboas de continxencia para o reconto 
de casos. 

Calcula a probabilidade 
de sucesos sinxelos. CMCCT 

 

CL 
EOE 

Proba escrita 25% 
MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos nos que interveñan dúas 
experiencias aleatorias simultáneas ou 
consecutivas. 

Calcula a probabilidade 
de sucesos compostos 
sinxelos. 

CMCCT 

 

e 

f 

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

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

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

Expresa verbalmente o 

proceso seguido na 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observación 

5% 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

h resolución dun problema. precisión e o rigor adecuados. resolución dun 

problema sinxelo. 

 

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. 

Revisa o proceso de 

resolucións de 

problemas doados. CMCCT 

CL 
EOE 
E 

Táboa de 
observación 

4% 
MAPB1.4.2. Formúlanse 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. 

Formula novos 
problemas facilmente 
deducibles a partir dos 
xa resoltos. 

CMCCT 

 CAA 

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, resultados e 

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. 

Expón e argumenta o 

proceso seguido en 

situacións sinxelas. 

CCL 

CMCCT 

 

EOE 
Táboa de 
observación 

4% 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas sinxelos. 
CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

4% 

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. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos 

valorando as ideas 

clave. 

CMCCT 

CAA 

 

CL 
E 

Táboa de 
observación 

4% 

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 realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 

levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 

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. 

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. 

Selecciona ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas. 
CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
E 
EEIE 

Táboa de 
observación 

4% 

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos para a 
estatística. 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín. con estándar Compet.clave 
elementos 
transversais 

instrumentos de 
avaliación 

criterios de 
cualificación 

apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

 

 
1º BACHARELATO  MATEMÁTICAS I 

obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS. SUCESIONS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

Recoñece os tipos 
números reais. 

1 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, 
empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 

Realiza operacións 
numéricas con eficacia, 
con ou sen calculadora. 

5 
CMCCT 

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada 
a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 

Utiliza a notación numérica 
máis adecuada. 

0,5 
CMCCT 

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos 
cálculos aproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidade de estratexias axeitadas 
para minimizalas. 

Obtén cotas de erro e 
estimacións nos cálculos. 

1 

CMCCT 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor 
absoluto para calcular distancias e manexar 
desigualdades. 

Coñece o concepto de 
valor absoluto. 

1,5 
CMCCT 

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen 
números reais, a súa representación e a interpretación 
na recta real, e as súas operacións. 

Resolve problemas 
sinxelos nos que 
interveñen números reais. 

3 
CMCCT 

i 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. 

Aplica correctamente as 
propiedades para calcular 
logaritmos sinxelos. 

2 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 

i B2.3. Sucesións numéricas: termo 
xeral, monotonía e anotación. Número 
"e". 

 

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos 
logaritmos utilizando as súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de contextos reais.  

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a 
fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante 
o uso de logaritmos e as súas propiedades. 

Recoñece o termo xeral de 
sucesións numéricas 
elementais. 

2 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 

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. 

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

Reflexiona sobre os logros 
conseguidos. 

 

CMCCT ECC 
Listas de 
cotexo 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

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.). 

Desenvolve certas 
actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas. 

 
CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución de 
pequenos retos e 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

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 

Desenvolve certas 
actitudes de curiosidade e 
indagación. 

 
CMCCT 

CAA 

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo en 
equipo. 

 
CSC 

CSIEE 

d 

i 

l 

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. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades 
ou teoremas relativos a contidos alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

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.). 

Utiliza métodos sinxelos 
de demostración. 

 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 2: ECUACIÓNS E INECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

MA1B2.4.2. 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. 

Resolve problemas 
sinxelos nos que se 
precise a formulación e a 
resolución de ecuacións. 

6 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 

i 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. 

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a 
fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante 
o uso de logaritmos e as súas propiedades. 

Resolve problemas 
sinxelos nos que se 
precise a formulación e a 
resolución de ecuacións. 

2 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

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. 

Identifica situacións da 
realidade susceptibles 
de conter problemas. 

 CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Lista de 
cotexo 

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. 

Identifica problemas 
sinxelos en situacións 
reais. 

 

CMCCT 

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos para a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

 

CMCCT 

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

Interpreta a solución 
matemática de 
problemas sinxelas. 

 
CMCCT 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

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.). 

Coñece a estrutura de 
procesos de elaboración 
de investigacións 
matemáticas sinxelas. 

 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Lista de 
cotexo 

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Planifica adecuadamente 
procesos de investigación 
sinxelos. 

 CMCCT 

CSIEE 

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc. 

Afonda na resolución 
dalgúns problemas 
sinxelos. 

 
CMCCT 

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.). 

Comprende o 
enunciado  dos 
problemas. 

 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
 

Lista de 
cotexo 

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

Comprende o 
enunciado  dos 
problemas. 

 

CMCCT 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. 

 
CMCCT 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza estratexias 
heurísticas en 
problemas sinxelos. 

 CMCCT 

CAA 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución 
de problemas. 

Reflexiona sobre a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

 CMCCT 

CAA 

UNIDADE 3: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

AVALIACIÓN: 1ª 

i 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. 

Formula e resolve 
sistemas de ecuacións 
lineais sinxelos. 

6 

CMCCT 
CL 

EOE 
Proba escrita 

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. 

Identifica situacións da 
realidade susceptibles 
de conter problemas. 

 CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Listas de 
cotexo 

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. 

Identifica problemas 
sinxelos en situacións 
reais. 

 

CMCCT 

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos para a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

 

CMCCT 

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

Interpreta a solución 
matemática de 
problemas sinxelas. 

 
CMCCT 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

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.). 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

 
CMCCT 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. 

 
CMCCT 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza estratexias 
heurísticas en 
problemas sinxelos. 

 CMCCT 

CAA 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución 
de problemas. 

Reflexiona sobre a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

 
CMCCT 

CAA 

UNIDADE 4: TRIGONOMETRÍA 

AVALIACIÓN: 1ª 

i B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

B4.2. Razóns trigonométricas dun 

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 
manexando con soltura as razóns trigonométricas dun 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas 
dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do 

Coñece e utiliza as razóns 
trigonométricas dun 

5 
CMCCT 

CL 
EOE 

E 
Proba escrita 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

ángulo calquera. Circunferencia 
goniométrica. Razóns trigonométricas 
dos ángulos suma, diferenza doutros 
dous, dobre e metade. Fórmulas de 
transformacións trigonométricas. 

ángulo, do seu dobre e a metade, así como as 
transformacións trigonométricas usuais. 

ángulo suma e diferenza doutros dous. ángulo. 

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. 

Resolve problemas 
xeométricos sinxelos. 

5 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 

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.). 

Desenvolve certas 
actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas. 

 
CMCCT 

CSC 

CSIEE 

E 
ECC 

PRPC 
PI 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución de 
pequenos retos e 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

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 

Desenvolve certas 
actitudes de curiosidade e 
indagación. 

 
CMCCT 

CAA 

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo en 
equipo. 

 
CSC 

CSIEE 

d 

i 

l 

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. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades 
ou teoremas relativos a contidos alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

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.). 

Utiliza diferentes métodos 
de demostración en 
función do contexto 
matemático- 

 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Listas de 
cotexo 

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

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 
de resolución de problemas, realizando os cálculos 

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

 
CMCCT 

 
CL 

 
Listas de 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

l 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. 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. condicións, hipótese, coñecementos matemáticos 
necesarios, etc.). 

EOE 
TIC 
E 

cotexo 

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

 
CMCCT 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. 

 
CMCCT 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza estratexias 
heurísticas en 
problemas sinxelos. 

 CMCCT 

CAA 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución 
de problemas. 

Reflexiona sobre a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

 
CMCCT 

CAA 

UNIDADE 5: NÚMEROS COMPLEXOS 

AVALIACIÓN: 2ª 

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. 

 

Recoñece os tipos 
números reais. 

0,5 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 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. 

Recoñece os números 
complexos. 

2 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
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. 

Opera con números 
complexos. 

5,5 

CMCCT 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

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, 

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.). 

Desenvolve certas 
actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas. 

 
CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

PRPC 
PI 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución de 
pequenos retos e 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

de xeito individual e en equipo. 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 

Desenvolve certas 
actitudes de curiosidade e 
indagación. 

 
CMCCT 

CAA 

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo en 
equipo. 

 
CSC 

CSIEE 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 6: VECTORES 

AVALIACIÓN: 2ª 

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. 

Manexa as operacións 
básicas con vectores. 

5 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
Proba escrita 

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto 
escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

Calcula a expresión 
analítica do produto 
escalar, do módulo e do 
coseno do ángulo. 

2 

CMCCT 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 7: XEOMETRÍA ANALÍTICA 

AVALIACIÓN: 2ª 

i B4.5. Vectores libres no plano. 
Operacións xeométricas. 

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. 

B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da 
xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de 
rectas, e utilizalas para resolver problemas de 
incidencia e cálculo de distancias. 

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun 
punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 

Calcula distancias 
sinxelas. 

2 
CMCCT 

CL 
EOE 

E 
Proba escrita 

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas 
diversas formas, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

Obtén distintas ecuacións 
da recta. 

4 
CMCCT 

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as 
posicións relativas das rectas. 

Recoñece as posicións 
relativas das rectas. 

3 

CMCCT 

b 

i 

B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 

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 

Toma decisións nos 
procesos de resolución de 

 CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

l 

m 

axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

problemas sinxelos. 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 8: LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

AVALIACIÓN: 2ª 

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. 

Identifica os lugares máis 
usuais da xeometría plana. 

5 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 
 

Proba escrita 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. 

Utiliza as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 
para estudar posicións 
relativas de rectas e 
cónicas. 

2 

CMCCT 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

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. 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 9: FUNCIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª 

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 inversas, 
exponenciais, logarítmicas e funcións 
definidas a anacos. 

B3.3. Operacións e composición de 
funcións. Función inversa. Funcións de 
oferta e demanda. 

B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través 
de enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que 
describan unha situación real, e analizar cualitativa e 
cuantitativamente as súas propiedades, para 
representalas graficamente e extraer información 
práctica que axude a interpretar o fenómeno do que 
se derivan. 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente 
as funcións reais de variable real elementais e realiza 
analiticamente as operacións básicas con funcións. 

Recoñece as funcións 
elementais. 

2 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 

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. 

Selecciona axeitadamente 
eixes e escalas. 

0,5 

CMCCT 

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. 

Interpreta as propiedades 
globais e locais máis 
senlleiras das funcións. 

2,5 

CMCCT 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas 
do estudo e a análise de funcións en contextos reais. 

Extrae información básica 
da análise de funcións. 

1 
CMCCT 

g 

i 

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizae para: 

Recollida ordenaa e a organización de 
datos. 

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 

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. 

Utiliza ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

 

CMCCT 

CD 

EOE 
TIC 
E 

Listas de 
cotexo 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

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

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

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

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

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

sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións 
gráficas de funcións. 

 

CMCCT 

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: 

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 e elaboración 
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, 

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. 

Usa a linguaxe 
matemática axeitada 

 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza razoamentos 
coherentes. 

 
CMCCT 

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. 

Emprega s ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

 

CMCCT 

CD 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

en ámbitos apropiados, da información 
e das ideas 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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 
CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 10: LÍMITE DUNHA FUNCIÓN 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

Calcula límites elementais. 5 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
Proba escrita 

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. 

Determina a continuidade 
de funcións elementais. 

2 
CMCCT 

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

Recoñece as propiedades 
fundamentais das funcións 
continuas. 

1 
CMCCT 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de resolución de 
problemas sinxelos. 

 

CMCCT 

CSIEE 

E 
ECC 

 

Táboa de 
observación 

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: 

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. 

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. 

Usa a linguaxe 
matemática axeitada 

 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza razoamentos 
coherentes. 

 
CMCCT 

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. 

Emprega s ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

 

CMCCT 

CD 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

Deseño de simulacións e elaboración 
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. 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 
CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 11: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

B3.6. 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. 

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 tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando 
os métodos axeitados e emprégaa para estudar 
situacións reais e resolver problemas. 

Calcula derivadas de 
funcións. 

3 
CMCCT 

CL 
EOE 

 

Proba escrita 
 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de 
varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 

Calcula derivadas de 
composicións sinxelas de 
dúas funcións. 

1 
CMCCT 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que 
se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 

Calcula parámetros de 
funcións en situacións 
elementais. 

1 

CMCCT 

g 

i 

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. 

Representa graficamente 
funcións sinxelas. 

5 
CMCCT 

CL 
EOE 

E MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e analizar o comportamento local e global 
das funcións. 

Utiliza medios tecnolóxicos 
para representar funcións 
sinxelas. 

1 
CMCCT 

g 

i 

B1.9. 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. 

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

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. 

Usa as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 
para a realización de 
cálculos numéricos e 
alxébricos.. 

 

CMCCT 

CD 
CL 

EOE 
TIC 
E 
 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

Usa as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 
para a representación 
de gráficas sinxelas 

 

CMCCT 

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

Deseña representacións 
gráficas en problemas 
sinxelos 

 
CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

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

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

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

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. 

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

Consulta fontes de 
información axeitadas. 

 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa a linguaxe 
matemática axeitada 

 
CMCCT 

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza razoamentos 
coherentes. 

 CCL 

CMCCT 

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

Emprega s ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

 CMCCT 

CD 

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

Transmite certeza e 
seguridade nas súas 
ideas. 

 
CCL 

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. 

Reflexiona sobre o 
proceso de 
investigación. 

 

CMCCT 

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.). 

Coñece a estrutura de 
procesos de elaboración 
de investigacións 
matemáticas sinxelas. 

 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Planifica adecuadamente 
procesos de investigación 
sinxelos. 

 CMCCT 

CSIEE 

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc. 

Afonda na resolución 
dalgúns problemas 
sinxelos. 

 
CMCCT 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

 CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

UNIDADE 12: ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL 

AVALIACIÓN: 3ª 

g 

i 

B5.1. Estatística descritiva bidimesional. 

B5.2. Táboas de continxencia.B5.3. 

B5.1. Describir e comparar conxutos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas 
ou continuas, prcedentes de contextos relacionados 

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, 
con variables numéricas (discretas e continuas) e 

Elabora e interpreta 
táboas bidimensionais 

2 
CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

l Distribución conxunta e distribucións 
marxinais. 

5.4. Medias e desviacións típicas 
marxinais. 

B5.5. Distribucións condicinadas. 

5.6. Independencia de variables 
estatísticas. 

co mundo científico, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis e papel, calculadora ou  folla de 
cálculo), valorando a dependencia entre as variables. 

categóricas. sinxelas. E 

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 

Calcula os parámetros 
estatísticos máis usuais 
en variables 
bidimensionais- 

3 

CMCCT 

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). 

Acha distribucións 
marxinais e 
condicionadas en casos 
sinxelos. 

2 

CMCCT 

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son 
ou non dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 

Recoñece a 
dependencia e 
independencia de 
variables estatísticas.. 

1 

CMCCT 

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. 

Recoñece as 
representacións gráficas 
axeitadas en cada caso. 

2 

CMCCT 

CD 

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. 

Recoñece a 
dependencia e 
independencia de 
variables estatísticas.. 

1,5 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 

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. 

Cuantifica o grao da 
dependencia de dúas 
variables. 

1 

CMCCT 

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de 
regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir 
delas. 

Calcula e representa 
rectas de regresión. 

2 
CMCCT 

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas 
a partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de 
determinación lineal. 

Avalía a fiabilidade das 
predicións obtidas. 

1 
CMCCT 

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 publicidade e outros ámbitos, 
detectando posibles erros e manipulacións na 
presentación tanto dos datos como das conclusións. 

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. 

Describe situacións 
elementais relacionadas 
coa estatística. 

0,5 

CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
CA 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Listas de 
cotexo 

g 

i 

B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de 

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 

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 

Usa as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 
para a realización de 
cálculos estatísticos. 

 
CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Listas de 
cotexo 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

datos. 

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

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

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

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

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

matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

manualmente. 

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e 
gráficas estatísticas. 

 

CMCCT 

e 

g 

i 

B1.9. 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. 

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

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

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

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

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. 

Elabora documentos 
dixitais propios. 

 

CD 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Utiliza os recursos 
creados. 

 
CCL 

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. 

Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos. 

 

CD 

CAA 

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 

Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos. 

 

CD 

CSC 

CSIEE 

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: 

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.). 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 

Listas de 
cotexo MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 

relaciónaa co número de solucións do problema. 
Comprende o enunciado  
dos problemas. 

 
CMCCT 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 

 
CMCCT 
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obxec contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Nº 

sesións compet.clave 
elementos 

transversais 
instrumentos 
de avaliacion 

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. 

valorando a súa utilidade e a súa eficacia. problemas sinxelos. 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza estratexias 
heurísticas en 
problemas sinxelos. 

 CMCCT 

CAA 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución 
de problemas. 

Reflexiona sobre a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

 CMCCT 

CAA 

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.). 

Coñece a estrutura de 
procesos de elaboración 
de investigacións 
matemáticas sinxelas. 

 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 

Listas de 
cotexo 

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Planifica adecuadamente 
procesos de investigación 
sinxelos. 

 CMCCT 

CSIEE 

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc. 

Afonda na resolución 
dalgúns problemas 
sinxelos. 

 
CMCCT 
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1º BACHARELATO  MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

BOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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) 

1% 

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) 

 

25% 

 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, 
CAA) 

1% 

 MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido. (CMCCT) 

21% 

g 

i 

 B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 
escrita de informes científicos sobre o proceso 
seguido na resolución dun problema, utilizando 

 B1.3. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas 

 MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. (CMCCT) 

1% 
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as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 

 B1.5. 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 e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

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

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

matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor 
adecuados. 

 MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. (CMCCT) 

1% 

 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. (CMCCT, CD) 

1% 

i 

l 
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 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. 

 B1.4. Planificar 
adecuadamente o proceso 
de investigación, tendo en 
conta o contexto en que 
se desenvolve e o 
problema de investigación 
formulado. 

 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. (CMCCT) 

1% 

 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) 

1% 

h 

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 

 B1.5. Practicar estratexias 
para a xeración de 
investigacións 
matemáticas, a partir da 

 MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 
(CMCCT) 

1% 
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l 

n 

equipo. 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. 

 MACS1B1.5.2. 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) 

1% 

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, 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. 

 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) 

1% 

 MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. (CMCCT) 

1% 

 MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. (CCL, CMCCT) 

1% 

 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) 

1% 

 MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade 
na comunicación das ideas, así como dominio do 
tema de investigación. (CCL) 

1% 

 MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel 

1% 
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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, 
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) 

1% 

 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) 

1% 

 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) 

1% 

 MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática 
do problema no contexto da realidade. (CMCCT) 

1% 

 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. (CMCCT) 

1% 

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 

 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) 

20% 
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construídos. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

n 

ñ 

o 
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 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) 

1% 

 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) 

1% 

 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) 

1% 

 MACS1B1.9.4.Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. (CMCCT, 
CSIEE) 

1% 

b 

i 

l 

 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. 

 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) 

1% 
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m 

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) 

1% 

g 

i 

 

 B1.5. 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 e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

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

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

 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) 

1% 

 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) 

1% 

 MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. (CMCCT) 

1% 

 MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. (CMCCT) 

1% 

 MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 
(CMCCT) 

1% 

e  B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no  B1.13. Utilizar as  MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais 1% 
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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 uncionais, e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

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) 

 MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. (CCL) 

1% 

 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) 

1% 

En primeiro lugar, dicir que o B1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas é transversal polo que non se pode situar nun tempo nin nunha unidade concreta. Desenvolverase 

ao longo de todas as unidades e de todo o curso. 

Disporemos de 7 unidades didácticas que se comprenden na programación secuenciadas por bloques do seguinte xeito: 

BLOQUES UNIDADES DIDÁCTICAS Nº SESIÓNS POR BOLQUE 

Números e álxebra. 1, e 2 20+22=42 

Análise. 3, 4 e 5 20+20+20=60 

Estatística e probabilidade. 6 e 7 20+23=43 

Tendo en conta as sesións dun curso escolar, consideramos 145 deixando as restantes para adaptarnos ao ritmo do alumnado e para posibles imprevistos, excursións, etc. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 1: NÚMEROS REAIS. POTENCIAS E RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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) 

25% 

 MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante 
intervalos de números reais. (CMCCT) 

25% 

 MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera 
número real. (CMCCT) 

25% 

 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) 

25% 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: ÁLXEBRA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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) 

25% 

 B2.6. Polinomios. Operacións. 
Descomposición en factores. 

 B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e 
reducibles a elas, exponenciais e 

 B2.3. Transcribir a linguaxe 
alxébrica ou gráfica situacións 
relativas ás ciencias sociais, e 
utilizar técnicas matemáticas e 

 MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe 
alxébrica para representar situacións formuladas 
en contextos reais. (CMCCT) 

25% 

 MACS1B2.3.2.Resolve problemas relativos ás 25% 
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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. 

ferramentas tecnolóxicas 
apropiadas para resolver 
problemas reais, dando unha 
interpretación das solucións 
obtidas en contextos particulares. 

ciencias sociais mediante a utilización de 
ecuacións ou sistemas de ecuacións. (CMCCT) 

 MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación 
contextualizada dos resultados obtidos e exponos 
con claridade. (CMCCT) 

25% 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: FUNCIÓNS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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 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. 

 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) 

25% 

 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) 

25% 

 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. (CMCCT) 

25% 
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 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) 

25% 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: LÍMITES 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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) 

30% 

 MACS1B3.3.2. Calcula, representa e 
interpreta as asíntotas dunha función en 
problemas das ciencias sociais. (CMCCT) 

35% 

 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. 

 B3.4. Coñecer o concepto de 
continuidade e estudar a 
continuidade 

 nun punto en funcións polinómicas, 
racionais, logarítmicas e 
exponenciais. 

 MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina 
a continuidade da función nun punto para 
extraer conclusións en situacións reais. 
(CMCCT) 

35% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 5: DERIVADAS 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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) 

30% 

 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) 

70% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 6: ESTATÍSTICA 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

e 

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 marxinais e 
condicionadas. 

 B4.5. Independencia de 
variables estatísticas. 

 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 

 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 usuais mediante os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora, 
folla de cálculo) e valorando a 
dependencia entre as variables. 

 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) 

9% 

 MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais 
para aplicalos en situacións da vida real. (CMCCT) 

9% 

 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. (CMCCT) 

9% 

 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) 

15% 

 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) 

5% 
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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) 

10% 

 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) 

9% 

 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de 
regresión de dúas variables e obtén predicións a partir 
delas. (CMCCT)  

15% 

 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. 
(CMCCT) 

15% 

 B4.17. Identificación das 
fases e as tarefas dun 
estudo estatístico. Análise 
e descrición de traballos 
relacionados coa 
estatística, interpretando a 
información, e detectando 
erros e manipulacións. 

 B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado 
para a descrición de situacións 
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. 

 MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situacións relacionadas co azar e a estatística. 
(CCL) 

2% 

 MACS1B4.5.2.Razoa e argumenta a interpretación de 
informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. (CMCCT) 

2% 
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UNIDADE DIDÁCTICA 7: PROBABILIDADE. DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Peso 

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. Asignación de 
probabilidades nunha 

 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) 

20% 

 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) 

10% 

 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) 

10% 

 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) 

10% 

 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) 

10% 

 MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden 
modelizarse mediante unha distribución normal, e valora 
a súa importancia nas ciencias sociais. (CMCCT)  

10% 

 MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante 
a distribución normal a partir da táboa da distribución ou 

10% 



273 

distribución normal. 

 B4.16. Cálculo de 
probabilidades mediante 
aproximación da distribución 
binomial pola normal. 

mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 
(CMCCT) 

 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) 

20% 
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2º BACHARELATO  MATEMÁTICAS II 

obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Exprésase verbalmente 
con corrección. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

5% 

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.). 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
 

Lista de 
cotexo 

5% 

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema. 

Comprende o enunciado  
dos problemas. 

CMCCT 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamentona resolución de problemas. 

Utiliza estratexias 
heurísticas en problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

d 

i 

l 

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. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a 
contidos alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función do contexto matemático. 

Utiliza métodos sinxelos 
de demostración. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Listas de 
cotexo 

5% 

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, 
etc.). 

Utiliza métodos sinxelos 
de demostración. 

CMCCT 

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: 

Recollida ordenada e a organización de datos. 

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

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. 

Usa a linguaxe 
matemática axeitada CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Listas de 
cotexo 

10% 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza razoamentos 
coherentes. CMCCT 

MA2B1.4.3. 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. 

Emprega s ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

CMCCT 

CD 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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

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

Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e os resultados e as conclusións que se 
obteñen. 

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. 

Coñece a estrutura de 
procesos de 
elaboración de 
investigacións 
matemáticas 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Lista de 
cotexo 

5% MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Planifica 
adecuadamente 
procesos de 
investigación sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

Afonda na resolución 
dalgúns problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

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 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, 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. 

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

Demostra propiedades 
sinxelas. CMCCT 

ECC 
IEHM 
PRPC 

PI 
EEIE 

 

Lista de 
cotexo 

5% 

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.). 

Busca conexións entre 
contextos da 
realidade e das 
matemáticas. CMCCT 

CSC 

CCEC 

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 

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. 

Consulta fontes de 
información 
axeitadas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 

Listas de 
cotexo 

10% 
MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 

matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa a linguaxe 
matemática axeitada CMCCT 

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza razoamentos 
coherentes. 

CCL 

CMCCT 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

proceso de investigación desenvolvido,utilizando as 
ferramentas e os medios tecnolóxicos axeitados. 

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas 
ao tipo de problema de investigación. 

Emprega s ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

CMCCT 

CD 

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación 
das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

Transmite certeza e 
seguridade nas súas 
ideas. 

CCL 

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 

Reflexiona sobre o 
proceso de 
investigación. 

CMCCT 

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, e 
estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de problemas 
en situacións da realidade. 

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 

Identifica situacións da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas. 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Lista de 
cotexo 

10% 

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. 

Identifica problemas 
sinxelos en situacións 
reais. CMCCT 

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos para a 
resolución de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. 

Interpreta a solución 
matemática de 
problemas sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
problemas sinxelos. CMCCT 

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 

Reflexiona sobre os 
logros 
conseguidos. 

CMCCT ECC 
Listas de 
cotexo 

5% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

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.). 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 
CL 

EOE 
E 

ECC 

Táboa de 
observació
n 

5% 

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. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos 
e problemas 

CMCCT 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

sinxelos. 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación. 

CMCCT 

CAA 

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación 
e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observació
n 

5% 

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, e aprendendo diso para situacións 
futuras. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Listas de 
cotexo 

5% 

g 

i 

B1.9. 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. 

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

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

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

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

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. 

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. 

Usa as ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas para a 
realización de 
cálculos 
numéricos e 
alxébricos.. 

CMCCT 

CD 

CL 
EOE 
TIC 
E 
 

Listas de 
cotexo 

20% MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

Usa as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 
para a representación de 
gráficas sinxelas 

CMCCT 

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

Deseña representacións 
gráficas en problemas 
sinxelos 

CMCCT 

e 

g 

i 

B1.9. 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. 

Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de 

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 

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 relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

Elabora documentos 
dixitais propios. 

CD CL 
EOE 
TIC 
E 

Listas de 
cotexo 

5% 

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Utiliza os recursos 
creados. 

CCL 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

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

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

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

argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a 
interacción. 

MA2B1.14.3. 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. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CAA 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 

Usa axeitadamente os 
medios 
tecnolóxicos. 

CD 

CSC 

CSIEE 

         

UNIDADE 1: LÍMITES E CONTINUIDADE         

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

Discrimina funcións 
continuas e 
descontinua nun 
punto e 
represéntaas. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 80% 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á 
resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

Aplica os conceptos de 
límite á resolución de 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

UNIDADE 2: DERIVADAS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á 
resolución de problemas, así como os teoremas 
relacionados. 

Aplica o concepto de 
derivada á 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 
CL 

EOE 
Proba escrita 40% 

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 
problemas xeométricos, de cálculo 
de límites e de optimización. 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver 
indeterminacións no cálculo de límites. 

Aplica a regra de 
L´Hôpital en 
límites básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 40% 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. 

Formula problemas de 
optimización en 
casos báiscos. CMCCT 

UNIDADE 3: APLICACIÓNS DA DERIVADA 

AVALIACIÓN: 1ª 



279 

obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á 
resolución de problemas, así como os teoremas 
relacionados. 

Resolve problemas 
básicos aplicando 
o concepto de 
derivada. 

CMCCT 
CL 

EOE 
Proba escrita 40% 

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 
problemas xeométricos, de cálculo 
de límites e de optimización. 

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. 

Formula problemas de 
optimización básicos. 

CMCCT 
CL 

EOE 
TIC 

Proba escrita 40% 

UNIDADE 4: REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

Representa funcións 
sinxelas. 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 40% 

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 
problemas xeométricos, de cálculo 
de límites e de optimización. 

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. 

Formula problemas de 
optimización básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
PI 

Proba escrita 40% 

UNIDADE 5: INTEGRAIS INDEFINIDAS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

Aplica os métodos 
básicos para o 
cálculo de 
primitivas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 80% 

UNIDADE 6: INTEGRAIS DEFINIDAS 

AVALIACIÓN: 1ª 

g 
B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e 

fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow. 
B3.4. Aplicar o cálculo de integrais 

definidas na medida de áreas de 
MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e 

curvas sinxelas ou por dúas curvas. 
Calcula áreas de 

recintos sinxelos. 
CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

i Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. rexións planas limitadas por rectas e 
curvas sinxelas que sexan 
doadamente representables e, en 
xeral, á resolución de problemas. 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e resolver problemas de áreas de recintos 
limitados por funcións coñecidas. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos 
básicos para 
resolver 
problemas. 

CMCCT 

TIC 

UNIDADE 7: MATRICES 

AVALIACIÓN: 2ª 

 

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. 

Utiliza a linguaxe 
matricial básica 
para representar 
datos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 40% 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 
manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións 
sinxelas e aplica as 
propiedades básicas das 
matrices. 

CMCCT 

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 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. 

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. 

Determina rangos de 
matrices sinxelas. 

CMCCT 
CL 

EOE 
Proba escrita 40% 

UNIDADE 8: DETERMINANTES 

AVALIACIÓN: 2ª 

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 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. 

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. 

Determina rangos de 
matrices 
empregando 
determinantes. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz 
teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

Discrimina matrices 
singulares e regulares. 

CMCCT 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

UNIDADE 9: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª 

 

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. 

Utiliza a linguaxe 
matricial para 
representar 
sistemas de 
ecuacións lineais.  

CMCCT 
CL 

EOE 
 

Proba escrita 35% 

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 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. 

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. 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 
representados matricialmente e interpreta os resultados 
obtidos 

Resolve problemas de 
ecuacións lineais 
sinxelos 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 45% 
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. 

Resolve problemas de 
ecuacións lineais 
sinxelos 

CMCCT 

UNIDADE 10: VECTORES NO ESPAZO 

AVALIACIÓN: 2ª 

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. 

Realiza operacións 
elementais con 
vectores no 
espazo. 

CMCCT 
CL 

EOE 
Proba escrita 40% 

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. 

Utiliza os produtos 
escalar e vectorial en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
Proba escrita 40% MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu 

significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 
propiedades. 

Utiliza o produto mixto 
en casos sinxelos. 

CMCCT 

UNIDADE 11: RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

AVALIACIÓN: 3ª 

i 

B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación 
dos elementos característicos. 

B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade entre rectas e planos). 

B4.2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade 
entre rectas e planos utilizando as 
ecuacións da recta e do plano no 
espazo. 

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. 

Expresa a ecuación da 
recta das súas 
distintas formas. CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

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. 

Obtén a ecuación do 
plano en casos sinxelos. CMCCT 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no 
espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 

Analiza a posición 
relativa de planos e 
rectas. 

CMCCT 

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en 
diferentes situacións. 

Obtén as ecuacións de 
planos e rectas en casos 
sinxelos. 

CMCCT 

UNIDADE 12: ÁNGULOS E DISTANCIAS 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes 
utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 
xeométricos. 

Determina ángulos, 
distancias, áreas e 
volumes en casos 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar e estudar 
situacións novas da xeometría relativas a obxectos 
como a esfera. 

Emprega programas 
informáticos en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

UNIDADE 13: PROBABILIDADE 

AVALIACIÓN: 3ª 

i 

B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace 
e a partir da súa 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. 

B5.1. 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), así 
como a sucesos aleatorios 
condicionados (teorema de Bayes), 
en contextos relacionados co mundo 
real.  

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. 

Calcula a probabilidade 
de sucesos en 
casos evidentes. CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 60% MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo mostral. 

Calcula a probabilidade 
de sucesos en 
casos evidentes. 

CMCCT 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

Utiliza a fórmula de 
Bayes en casos 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Analiza noticias dos 
medios nas que 
aparece 
probabilidade e 
estatística. CCL 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Proba escrita 20% 

UNIDADE 14: DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliacion 

criterios de 
cualificación 

AVALIACIÓN: 3ª 

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 
distribución binomial pola normal. 

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. 

Aplica a distribución 
normal en casos 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 70% 

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. 

Calcula probabilidades 
asociadas a unha 
distribución binomial. 

CMCCT 

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da 
distribución normal e valora a súa importancia no mundo 
científico. 

Coñece características 
básicas da distribución 
normal. 

CMCCT 

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. 

Calcula a probabilidade 
de sucesos asociados á 
distribución normal. 

CMCCT 

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. 

Calcula probabilidades 
de sucesos asociados á 
distribución binomial a 
partir da súa 
aproximación á normal. 

CMCCT 

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. 

Analiza noticias dos 
medios nas que 
aparece 
probabilidade e 
estatística. 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 10% 
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2º BACHARELATO  MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 

obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

UNIDADE 1: MATRICES 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

Dispón en forma de 
matriz información 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 
MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 

datos facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe 
matricial para 
representar datos. 

CMCCT 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de 
xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións 
básicas con 
matrices. 

CMCCT 

 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observació

n 
3% 

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. 

B1.5. 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 realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

Usa a linguaxe 
matemática 
básica. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació

n 
4% 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza argumentos 
coherentes nos 
casos máis 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver 
ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas 
sinxelas. 

CMCCT 

CD 

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 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

3% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

construídos. e alleas. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

4% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos 
e problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

3% 

UNIDADE 2: DETERMINANTES 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

Dispón en forma de 
matriz información 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 80% 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 
datos facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe 
matricial para 
representar datos. 

CMCCT 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 
manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións 
básicas con matrices. CMCCT 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació

n 
4% 

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. 

B1.5. 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 realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

Usa a linguaxe 
matemática 
básica. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació

n 
4% 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza argumentos 
coherentes nos casos 
máis sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas sinxelas. 

CMCCT 
CD 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

4% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos 
e problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

b B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación, de matematización ou 

Toma decisións nos 
procesos de 

CMCCT E 
Táboa de 
observación 

4% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

i 

l 

m 

do traballo científico. descoñecidas. de modelización, e valora as consecuencias destas e a 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CSIEE 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

4% 

UNIDADE 3: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

Dispón en forma de 
matriz información 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

 
Proba escrita 35% 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 
datos facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe 
matricial para 
representar datos. 

CMCCT 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de 
xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións 
básicas con 
matrices. 

CMCCT 

 

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 
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. 

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. 

Formula alxebricamente 
as restricións 
indicadas en 
situacións reais 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 45% 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. 

Aplica as técnicas 
gráficas de 
programación 
lineal para 
resolver 
problemas de 
optimización 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observació
n 

3% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

Modificación de variables. 

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

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
 

Táboa de 
observació
n 

3% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

solucións obtidas. 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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na resolución 
de problemas sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Afonda na resolución 
dos problemas 
máis sinxelos. 

CMCCT 

CL 
E 

Táboa de 
observació
n 

3% 

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.) 

Procura conexións entre 
contextos reais e 
matemáticos. CMCCT 

CSC 

CCEC 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observación 

3% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

3% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos 
e problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

b 

i 

l 

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 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

m conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. problemas 
sinxelos. 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

2% 

UNIDADE 4: PROGRAMACIÓN LINEAL 

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

 

Dispón en forma de 
matriz información 
de problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

Proba escrita 40% 
MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 

datos facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 

Utiliza a linguaxe 
matricial para 
representar datos. 

CMCCT 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas operacións adecuadamente, de 
xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

Realiza operacións 
básicas con 
matrices. 

CMCCT 

 

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 
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. 

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. 

Formula alxebricamente 
as restricións 
indicadas en 
situacións reais 
sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 40% 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. 

Aplica as técnicas 
gráficas de 
programación lineal para 
resolver problemas de 
optimización sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

Modificación de variables. 

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

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

solucións obtidas. 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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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.). 

Coñece o proceso de 
elaboración dunha 
investigación 
matemática 
sinxela. 

CMCCT 

 CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Planifica axeitadamente 
procesos de 
investigación 
básicos. 

CMCCT 

CSIEE 

 

e 

g 

i 

 

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. 

B1.8. 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. 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 

Consulta as fontes de 
información. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 
IEHM 
PRPC 

PI 
EEIE 

Táboa de 
observació
n 
 

2,5% 

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos axeitados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa a linguaxe 
matemática 
básica. 

CMCCT 

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza argumentos 
coherentes. 

CCL 

CMCCT 

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. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas 
básicas. 

CMCCT 

CD 

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

Transmite certeza na 
comunicación de 
ideas. 

CCL 

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. 

Saca conclusións lóxicas 
do proceso de 
investigación. 

CMCCT 

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 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

dos modelos utilizados ou 
construídos. 

impresións propias 
e alleas. 

PI 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

2,5% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

2,5% 

g 

i 

B1.5. 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 realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

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. 

 

Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas 
básicas. CD 

CMCCT 

EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 
MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos 

Deseña representacións 
gráficas para 
explicar a 
resolución de 
problemas. 

CMCCT 

 

UNIDADE 5: LÍMITES E CONTINUIDADE         

AVALIACIÓN: 1ª 

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. 

Modeliza con funcións 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 
Proba escrita 80% MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 

racionais, exponenciais e logarítmicas. 
Calcula as asíntotas de 
funcións sinxelas. CMCCT 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha 
función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto 
de límite. 

Estuda continuidade nun 
punto en casos sinxelos. CMCCT 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

5% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

B1.5. 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 realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

Usa a linguaxe 
matemática 
básica. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

5% 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza argumentos 
coherentes nos 
casos máis 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver 
ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas 
sinxelas. 

CMCCT 

CD 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

5% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

5% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos 
e problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

UNIDADE 6: DERIVADAS 

AVALIACIÓN: 1ª 



293 

obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

i 

B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións 
polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, 
exponenciais e logarítmicas. 

B3.3. Problemas de optimización relacionados coas ciencias 
sociais e a economía. 

B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións 
polinómicas, racionais, irracionais, expónenciais e 
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais. 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para 
obter conclusións acerca do 
comportamento dunha función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situacións reais de 
carácter económico ou social e 
extraer conclusións do fenómeno 
analizado. 

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. 

Utiliza o cálculo de 
derivadas para 
coñecer o 
comportamento de 
funcións sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 40% 

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do 
contexto. 

Formula e resolve 
problemas de 
optimización 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

13% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

14% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos 
e problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de curiosidade 
e indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

13% 

UNIDADE 7: APLICACIÓNS DA DERIVADA 

AVALIACIÓN: 2ª 

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, 

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. 

Modeliza con funcións 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 40% 



294 

obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

e describilo mediante o estudo 
cualitativo e cuantitativo das súas 
propiedades máis características. 

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 
racionais, exponenciais e logarítmicas. 

Calcula as asíntotas de 
funcións sinxelas. CMCCT 

i 

B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións 
polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, 
exponenciais e logarítmicas. 

B3.3. Problemas de optimización relacionados coas ciencias 
sociais e a economía. 

B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións 
polinómicas, racionais, irracionais, expónenciais e 
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais. 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para 
obter conclusións acerca do 
comportamento dunha función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situacións reais de 
carácter económico ou social e 
extraer conclusións do fenómeno 
analizado. 

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. 

Utiliza o cálculo de 
derivadas para 
coñecer o 
comportamento de 
funcións sinxelas. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 40% 

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 
fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do 
contexto. 

Formula e resolve 
problemas de 
optimización 
sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observación 

3% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

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. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Táboa de 
observació
n 

3% 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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. 

Afonda na resolución 
dos problemas 
máis sinxelos. 

CMCCT 

CL 
E 

Táboa de 
observació
n 

3% 

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.) 

Procura conexións entre 
contextos reais e 
matemáticos. CMCCT 

CSC 

CCEC 

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 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Identifica situacións 
reais sinxelas que 
conteñan 
problemas 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

3% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións problemáticas da 
realidade. 

matemáticos. IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 
 

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. 

Establece conexións 
básicas entre o 
mundo real e o 
matemático. 

CMCCT 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

Interpreta as solucións 
en función do 
contexto. 

CMCCT 

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. 

Realiza simulacións e 
predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

2% 

g 

i 

B1.5. 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 realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

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. 

 

Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas 
básicas. CD 

CMCCT 

EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

3% 
MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa 
e cuantitativa sobre elas. 

Utiliza medios 
tecnolóxicos 
básicos para 
representar 
graficamente 
gráficas con 
expresións 
alxébricas 
complexas. 

CMCCT 

 

UNIDADE 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

AVALIACIÓN: 2ª 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

Modeliza con funcións 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 
CL 

EOE 
E 

Proba escrita 40% 

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 
racionais, exponenciais e logarítmicas. 

Calcula as asíntotas de 
funcións sinxelas. CMCCT 

i 

B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións 
polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, 
exponenciais e logarítmicas. 

B3.3. Problemas de optimización relacionados coas ciencias 
sociais e a economía. 

B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións 
polinómicas, racionais, irracionais, expónenciais e 
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais. 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para 
obter conclusións acerca do 
comportamento dunha función, para 
resolver problemas de optimización 
extraídos de situacións reais de 
carácter económico ou social e 
extraer conclusións do fenómeno 
analizado. 

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. 

Utiliza o cálculo de 
derivadas para 
coñecer o 
comportamento de 
funcións sinxelas. CMCCT 

CL 
EOE 

E 
TIC 

Proba escrita 40% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

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. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Táboa de 
observació
n 

4% 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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. 

B1.5. 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 realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

Elaboración de informes e documentos sobre os 

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. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

Usa a linguaxe 
matemática 
básica. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

4% 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza argumentos 
coherentes nos casos 
máis sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas sinxelas. 

CMCCT 

CD 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

3% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 
TIC 
E 
 

Táboa de 
observación 

3% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos e 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de curiosidade 
e indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

3% 

UNIDADE 9: INTEGRAIS 

AVALIACIÓN: 2ª 

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 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de 
integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

Calcula integrais 
sinxelas 
empregando a 
regra de Barrow 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Proba escrita 80% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

representables, utilizando técnicas 
de integración inmediata. 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para 
calcular a área de recintos planos delimitados por unha 
ou dúas curvas. 

Calcula áreas de 
recintos 
delimitados por 
curvas sinxelas. 

CMCCT 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observació
n 

3% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

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. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Táboa de 
observación 

3% 
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. 

Realiza estimacións e 
elabora conxecturas en 
casos sinxelos. CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na resolución 
de problemas sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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. 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Identifica situacións reais 
sinxelas que 
conteñan 
problemas 
matemáticos. 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 
 

Táboa de 
observació
n 

3% 

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. 

Establece conexións 
básicas entre o 
mundo real e o 
matemático. 

CMCCT 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

Interpreta as solucións 
en función do 
contexto. 

CMCCT 

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. 

Realiza simulacións e 
predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

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 

MACS 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc, e 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 

Táboa de 
observació
n 

3% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

dos modelos utilizados ou 
construídos. 

valorando outras opinións. impresións propias 
e alleas. 

PI 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

2% 

g 

i 

B1.5. 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 realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

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. 

 

Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas 
básicas. CD 

CMCCT 

EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

3% 
MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 

Recrea ámbitos 
xeométricos para 
amosar 
propiedades 
xeométricas. 

CMCCT 

 

UNIDADE 10: PROBABILIDADE 

AVALIACIÓN: 3ª 

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 
condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. 

B4.3. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun 
suceso. 

 

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 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 

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. 

Aplica a regra de 
Laplace para 
calcular 
probabilidades en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 80% 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir 
dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

Calcula probabilidades 
de sucesos 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

Aplica a fórmula de 
Bayes 

CMCCT 

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma 
de decisións en condicións de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

Toma decisións en 
función da 
probabilidade de 
distintos sucesos. 

CMCCT 
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Compet 
.clave 
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transversai

s 
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n 

coas ciencias sociais. 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observació
n 

3% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

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. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Táboa de 
observació
n 

3% 
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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na resolución 
de problemas sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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. 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Identifica situacións reais 
sinxelas que 
conteñan 
problemas 
matemáticos. 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 
 

Táboa de 
observació
n 

3% 

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. 

Establece conexións 
básicas entre o 
mundo real e o 
matemático. 

CMCCT 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

Interpreta as solucións 
en función do 
contexto. 

CMCCT 

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. 

Realiza simulacións e 
predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

3% 
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s 
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n 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

3% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

3% 

e 

g 

i 

B1.5. 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 realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 
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. 

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. 

 

Elabora documentos 
dixitais propios. 

CD 

 

CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 

Táboas de 
observació
n 

2% 
MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 

exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Expón traballos na 
clase. 

CCL 

 

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. 

Usa axeitadamente as 
TIC básicas. CD 

CAA 
 

UNIDADE 11: DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

B4.7. 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 

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. 

Valora 
representatividade 
de mostras en 
casos básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 40% 

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 
varianza, desviación típica e proporción poboacionais, 
e aplícao a problemas reais. 

Calcula estimadores 
puntuais dos 
parámetros en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Calcula probabilidades 
asociadas á 
distribución da 
media e da 
proporción 
mostral. 

CMCCT 

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida. 

Constrúe I.C. para a 
media con 
desviación típica 

CMCCT 
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s 
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n 

proporción no caso de mostras grandes. coñecida. 

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional e para a 
proporción no caso de mostras grandes. 

Constrúe I.C. para a 
media e para a 
proporción en 
mostras grandes. 

CMCCT 

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. 

Relaciona erro, 
confianza e 
tamaño mostral en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Utiliza as ferramentas 
necesarias para 
estimar 
parámetros 
descoñecidos 
dunha poboación. 

CCL 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Proba escrita 40% 
MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha 

técnica nun estudo estatístico sinxelo. 
Identifica os elementos 

dunha ficha 
técnica. 

CMCCT 

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado 
información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

Analiza a información 
estatística 
presente nos 
medios de 
comunicación. 

CMCCT 

CSC 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Táboa de 
observación 2,5% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

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. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Táboa de 
observación 2,5% 

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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na resolución 
de problemas sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

e 

g 

i 

 

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. 

B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas 
ao problema de investigación. 

Consulta as fontes de 
información. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

ECC 

Táboa de 
observació
n 
 

2,5% MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos axeitados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa a linguaxe 
matemática 
básica. 

CMCCT 



303 

obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
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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. 

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utiliza argumentos 
coherentes. 

CCL 

CMCCT 

IEHM 
PRPC 

PI 
EEIE 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. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas 
básicas. 

CMCCT 

CD 

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

Transmite certeza na 
comunicación de 
ideas. 

CCL 

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. 

Saca conclusións lóxicas 
do proceso de 
investigación. CMCCT 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

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

 

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.).  

 

Desenvolve certas 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas. 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observación 

2,5% 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlase a resolución 
de pequenos retos e 
problemas sinxelos. 

CMCCT 

 

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. 

Desenvolve certas 
actitudes de curiosidade 
e indagación. 

CMCCT 

CAA 

 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

Desenvolve certas 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo. 

CSC 

CSIEE 

 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

2,5% 

b B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e 

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, 
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a 

Reflexiona sobre os 
procesos 

CMCCT 
E 

ECC 
Táboa de 

observación 
2,5% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

i 

l 

do traballo científico. aprender diso para situacións 
similares futuras. 

potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos 
métodosutilizados, e aprender diso para situacións 
futuras. 

desenvolvidos. CAA 

g 

i 

B1.5. 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 realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

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

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

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

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. 

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. 

 

Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
básicas. 

CD 

CMCCT 

EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

2,5% 
MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 

de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

Usa medios 
tecnolóxicos 
sinxelos para o 
tratamento de 
datos e 
gráficas 
estatísticas. 

CMCCT 

UNIDADE 12: INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN 

AVALIACIÓN: 3ª 

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. 

B4.7. 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. 

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. 

Valora 
representatividade 
de mostras en 
casos básicos. 

CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

Proba escrita 40% 

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 
varianza, desviación típica e proporción poboacionais, 
e aplícao a problemas reais. 

Calcula estimadores 
puntuais dos parámetros 
en casos sinxelos. 

CMCCT 

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. 

Calcula probabilidades 
asociadas á distribución 
da media e da 
proporción mostral. 

CMCCT 

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida. 

Constrúe I.C. para a 
media con desviación 
típica coñecida. 

CMCCT 

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 
confianza para a media poboacional e para a 
proporción no caso de mostras grandes. 

Constrúe I.C. para a 
media e para a 
proporción en mostras 
grandes. 

CMCCT 

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. 

Relaciona erro, 
confianza e tamaño 
mostral en casos 
sinxelos. 

CMCCT 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

Utiliza as ferramentas 
necesarias para 
estimar 
parámetros 
descoñecidos 
dunha poboación. 

 
CL 

EOE 
TIC 
E 

IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Proba escrita 40% 
MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha 

técnica nun estudo estatístico sinxelo. 
Identifica os elementos 

dunha ficha 
técnica. 

CMCCT 

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado 
información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

Analiza a información 
estatística 
presente nos 
medios de 
comunicación. 

 

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. 

Expresa o proceso 
seguido na 
resolución de 
problemas 
básicos. 

CCL 

CMCCT 
EOE 

Listas de 
cotexo 

3% 

i 

l 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica:  

Relación con outros problemas coñecidos. 

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. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analiza e comprende 
enunciados 
básicos. CMCCT 

CL 
EOE 

E 

Listas de 
cotexo 

3% 
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. 

Realiza estimacións e 
elabora 
conxecturas en 
casos sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso seguido. 

Utiliza estratexias 
heurísticas na resolución 
de problemas sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

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.). 

Coñece o proceso de 
elaboración dunha 
investigación 
matemática 
sinxela. 

CMCCT 

 CL 
EOE 
TIC 
E 

Táboa de 
observació
n 

3% 

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Planifica axeitadamente 
procesos de 
investigación 
básicos. 

CMCCT 

CSIEE 

 

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 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Identifica situacións 
reais sinxelas que 
conteñan 
problemas 
matemáticos. 

CMCCT 

CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

IEHM 

Táboa de 
observación 

3% 
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obxect contidos criterios de avaliación estándares de aprendizaxe grao mín con estándar 
Compet 
.clave 

elementos 
transversai

s 

instrumentos 
de avaliación 

criterios de 
cualificació

n 

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. 

Establece conexións 
básicas entre o 
mundo real e o 
matemático. 

CMCCT 

PVX 
PRPC 

PI 
 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos. 

CMCCT 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

Interpreta as solucións 
en función do 
contexto. 

CMCCT 

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. 

Realiza simulacións e 
predicións 
sinxelas. 

CMCCT 

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. 

MACS 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. 

Obtén conclusións sobre 
os logros 
conseguidos e 
valora as 
impresións propias 
e alleas. 

CMCCT 

ECC 
IEHM 
PVX 

PRPC 
PI 

Táboa de 
observació
n 

3% 

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. 

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas 
sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 
E 

Táboa de 
observación 

2% 

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. 

Reflexiona sobre os 
procesos 
desenvolvidos. 

CMCCT 

CAA 

E 
ECC 

Táboa de 
observación 

3% 
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2º BACHARELATO  MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
 
 

Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  grao mínino de consecución dos 

estándares 
Competencias 

clave 

elementos 

transversais 
instrumentos de 

avaliacion 
criterios de 

cualificación 

Bloque 1. Mostraxe 

Temporalización:  

h 

i 

l 

m 

B1.1. Fundamentos 
probabilísticos. 
Distribucións de 
probabilidade.  

B1.1. 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 axusten 
a unha distribución 
binomial ou normal, por 
medio da asignación de 
probabilidades aos 
sucesos correspondentes.  

MENB1.1.1. 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.  

Distinguir fenómenos 
aleatorios, discretos ou 
continuos, que poden 
modelizarse mediante 
unha distribución binomial 
ou normal. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 
 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 

 

i 

l 

B1.2. Poboación e mostra.  

B1.3. Mostraxe: tipos. 

B1.4. Parámetros 

B1.2. Planificar e realizar 
estudos concretos partindo 
da elaboración de 
enquisas, selección da 

MENB1.2.1. Valora a 
representatividade dunha 
mostra a partir do seu 
proceso de selección. 

Aplicar os conceptos 
relacionados coa mostraxe 
para obter datos 
estatísticos dunha 

CMCCT 

CSIEE 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 
 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 
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Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  grao mínino de consecución dos 

estándares 
Competencias 

clave 

elementos 

transversais 
instrumentos de 

avaliacion 
criterios de 

cualificación 

poboacionais e estatísticos 
dunha mostra.  

B1.5. Distribucións dunha 
mostra. 

mostra e estudo estatístico 
dos datos obtidos acerca 
de determinadas 
características da 
poboación estudada para 
inferir conclusións, 
asignándolles unha 
confianza medible. 

MENB1.2.2. Aplica os 
conceptos relacionados 
coa mostraxe para obter 
datos estatísticos dunha 
poboación e extrae 
conclusións sobre 
aspectos determinantes da 
poboación de partida. 

poboación CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

B1.6. 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. 

B1.3. 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 manipulacións na 
presentación de 
determinados datos.  

MENB1.3.1. 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. 

Elaborar e presentar a 
información estatística 
obtida nunha recollida de 
datos 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CCEC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 

 



309 

 

Bloque 2. Estatística inferencial 

Temporalización: 

i 

l 

B2.1. Estimación puntual e 
por intervalos.  

B2.2. Decisións estatísticas. 
Hipóteses estatísticas. 
Contraste de hipóteses. 
Cálculo das rexións de 
aceptación e rexeitamento, e 
formulación da regra de 
decisión.  

B2.3. Erros de tipo I e II. 
Nivel de significación. 
Potencia dun contraste. 
Relacións entre σ, μ e o 
tamaño da mostra. 

B2.1. Estimar parámetros 
descoñecidos dunha 
poboación cunha fiabilidade 
ou un erro prefixados. 

MENB2.1.1. Obtén 
estimadores puntuais de 
diversos parámetros 
poboacionais e os intervalos 
de confianza de parámetros 
poboacionais en problemas 
contextualizados, partindo 
das distribucións mostrais 
correspondentes. 

Obter estimadores puntuais 
de diversos parámetros 
poboacionais e os intervalos 
de confianza de parámetros 
poboacionais, partindo das 
distribucións mostrais 
correspondentes. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 

 

MENB2.1.2. 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 

CL 
EOE 
TIC 
E 
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Bloque 3. Probabilidade condicionada 

Temporalización:  

i 

l 

B3.1. Experimentos simples 
e compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia 
e independencia de sucesos. 

B3.2. Regra do produto. 
Regra das probabilidades 
totais. Regra de Bayes. 

B3.1. Asignar probabilidades 
a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e 
compostos. 

MENB3.1.1. Aplica as regras 
do produto, as 
probabilidades totais e a 
regra de Bayes ao cálculo de 
probabilidades de sucesos. 

Aplicar as regras do produto, 
as probabilidades totais e a 
regra de Bayes ao cálculo de 
probabilidades de sucesos. 

CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 

 

i 

l 

B3.3. Cadeas de Markov. 
Distribucións estacionarias. 
Cadeas absorbentes.  

B3.4. Clasificación, 
identificación e cálculo das 
probabilidades dos estados 
en cadeas de Markov. 

B3.2. 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.  

MENB3.2.1. 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 CL 
EOE 
TIC 
E 
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Bloque 4. Series temporais  

 

69. i 

70. l 

71. B4.1. Series de tempo: 
compoñentes.  

72. B4.2. Curva de tendencia. 
Determinación de curvas de 
tendencia por diversos 
métodos como o axuste por 
mínimos cadrados.  

73. B4.3. Índice estacional. 
Índices cíclicos. Variación 
irregular.  

74. B4.1. Analizar e 
interpretar cuantitativa e 
cualitativamente series 
cronolóxicas mediante o 
estudo das compoñentes 
que aparecen nelas.  

75.  MENB4.1.1. 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.  

Describir e interpretar, 
cualitativa e cuantitativamente, 
os compoñentes das series de 
tempo. 

76. CCL 

77. CMCCT 

CL 
EOE 
TIC 

 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 
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Bloque 5. Programación lineal 

Temporalización:  

78. i 

79. l 

80. B5.1. Desigualdades. 
Inecuacións lineais. 
Problema estándar de 
programación lineal. 
Función obxectivo. Solución 
factible.  

81. B5.2. Problema dual.  

82. B5.3. Formulación e 
resolución de problemas de 
programación lineal con 
dúas variables por métodos 
gráficos e interpretación das 
solucións obtidas.  

83. B5.1. Resolver problemas 
de optimización extraídos 
de situacións reais de 
carácter científico, 
tecnolóxico, económico e 
social enunciados na 
linguaxe natural, 
traducíndoos á linguaxe 
alxébrica e utilizando as 
técnicas de programación 
lineal, e interpreta as 
solucións obtidas.  

84. MENB5.1.1. Resolve 
problemas provenientes de 
diversos campos, utilizando 
a linguaxe alxébrica con 
soltura e a programación 
lineal con dúas variables 
para obter a solución, e 
interpreta os resultados 
obtidos no contexto do 
problema formulado. 

Resolver problemas 
provenientes de diversos 
campos 

85. CMCCT 

86. CAA 

87. CSC 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 
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Bloque 6. Métodos numéricos 

Temporalización:  

88. i 

89. l 

90. B6.1. Díxitos 
significativos. Truncamento 
e arrendondamento. Erro 
acumulado. Erros absoluto 
e relativo.  

91. B6.2. Converxencia.  

92. B6.3. Métodos de 
resolución de ecuacións 
cunha incógnita.  

93. B6.4. Métodos de 
resolución de sistemas 
lineais.  

94. B6.5. Métodos de cálculo 
de integrais definidas. 
Cálculo de superficies.  

95. B6.1. Utilizar as técnicas 
de cálculo numérico na 
resolución de problemas 
contextualizados dos 
campos científico, 
tecnolóxico ou económico, 
traducíndoos á linguaxe 
alxébrica adecuada e 
estudando as relacións 
funcionais que interveñen 
neles.  

96. MENB6.1.1. Analiza os 
problemas e determina o 
método de cálculo da 
solución apropiado a cada 
caso, empregando números 
aproximados e acoutando o 
erro cometido, e contrasta o 
resultado coa situación de 
partida.  

Resolver problemas utilizando 
o método apropiado para 
determinar a solución. 

 

97. CMCCT 

98. CSIEE 

CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 

 

99. MENB6.1.2. Calcula áreas 
utilizando métodos 
numéricos. 

Calcular áreas utilizando 
métodos numéricos 

100. CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

101. i 

102. l 

103. B6.6. Interpolación 
polinómica. 

104. B6.2. Utilizar táboas e 
gráficas como instrumento 
para o estudo de situacións 
empíricas, axustándoas a 
unha función, e obter os 
seus parámetros para 
adquirir información 
suplementaria, empregando 
os métodos de interpolación 
e extrapolación adecuados.  

105. MENB6.2.1. Axusta os 
datos obtidos a partir dunha 
situación empírica a unha 
función e obtén valores 
descoñecidos, utilizando 
técnicas de interpolación e 
extrapolación. 

Resolver problemas mediante 
interpolación polinómica 

 

106. CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

Traballo 
Comportamento 
Probas 

 

20%[Traballo+ 
Comportamento] 
 
80%Probas 

 

107. MENB6.2.2. Analiza 
relacións entre variables 
que non se axusten a 
ningunha fórmula alxébrica 
e amosa destreza no 
manexo de datos 
numéricos. 

108. CMCCT CL 
EOE 
TIC 
E 

 

 
 


