
 

 

 

 
IES ESCOLAS PROVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
CURSO 2019/2020 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 



 
 

1 

 

 

 

ÍNDICE 
 

 

1. INTRODUCIÓN...................................................................................................2 

 

2. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS.........................................................3  

 

i. 1º ESO.........................................................................................................3 

ii. 2º ESO.........................................................................................................8 

iii. 3º ESO ACADÉMCAS................................................................................12 

iv. 3º ESO APLICADAS...................................................................................17 

v. 4º ESO ACADÉMICAS...............................................................................21 

vi. 4º ESO APLICADAS..................................................................................26 

vii. 1º BAC MATEMÁTICAS I...........................................................................29 

viii. 1º BAC MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I.....................................34 

ix. 2º BAC MATEMÁTICAS II.........................................................................38 

x. 2º BAC MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II....................................42 

xi. 2º BAC MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS...............................45 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE...................................47 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN....................................................................48 

5. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DE PENDENTES.......................................49 

6. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE....................................................................49 

 

 



 
 

2 

1. INTRODUCIÓN 

 

Como consecuencia das  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia onde se recolle: 

 

Os departamentos didácticos, os equipos de ciclo e os equipos docentes de cada curso, 

baixo a coordinación e dirección da respectiva xefatura de departamento, coordinación 

de ciclo ou do titor ou titora de curso, adaptarán a programación didáctica das 

ensinanzas correspondentes ao ciclo, áreas, materias ou módulos integrados no 

departamento, que será o referente para o profesorado que imparta a mesma área, 

materia, módulo ou ámbito no centro educativo. 

 
Aprendizaxes e competencias: identificaranse as aprendizaxes (estándares de 

aprendizaxe, ou no seu caso resultados de aprendizaxe) e competencias 

imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia, área, módulo 

ou ámbito, que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro 

trimestre. 

 
Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en 

consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous 

primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo 

Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. Para a concreción dos 

criterios de avaliación e cualificación teranse en conta as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles anteriormente identificados. Establecerase o procedemento para o 

cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria. 

 
Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes: 

prestarase especial atención á avaliación do alumnado con materias pendentes. No 

caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación 

de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado a unha proba 

telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta 

proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou actividades que permitan 

unha avaliación obxectiva. Deberanse detallar os criterios de avaliación e cualificación e 

establecer as datas e os procedementos para a avaliación das materias pendentes. 

 
Información e publicidade. A información básica da adaptación das programacións 

didácticas para a finalización do curso 2019-2020, será elaborada en base aos principios 

de claridade, transparencia e obxectividade que garantan o dereito dos alumnos e 

alumnas a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios obxectivos. 

 
O departamento de matemáticas vén de establecer: 
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2. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS 

i. MATEMÁTICAS 1º ESO 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

Números 

UD 1. Números 
naturais 

UD 2. Divisibilidade 

UD 3. Números 
enteiros 

UD 4. Fraccións 

UD 5. Números 
decimais 

UD 7. 
Proporcionalidade 
directa. 
Representación 

 

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos 
para 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 natural, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

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

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

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

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

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

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

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

▪ MAB2.2.8. Utiliza a notación científica para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

▪ MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións. 

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a 
forma máis axeitada, coherente e precisa. 

▪ 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. 

Álxebra 
UD 6. Iniciación á 
álxebra 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

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

Funcións 
UD 7. 
Proporcionalidade 
directa. 

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

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

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

▪ 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. 

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

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

▪ 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. 

Xeometría 

UD 8. Rectas e 
ángulos 

UD 9. Polígonos 

UD 10. Perímetros 
e áreas de 
polígonos 

UD 11. 
Circunferencias e 
círculos 

UD 12.Xeometría 
do espazo 

 

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

▪ 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. 

▪ 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. 

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

▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de 
figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

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

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

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

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

Estatística e 
probabilidade 

UD 13. Estatística e 
probabilidade 

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

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

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

 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. 

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

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

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

 MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 
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 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. 
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ii. MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

Bloque. Unidades Didácticas Estándares de aprendizaxe. 

Números 

UD 1. Divisibilidade.  
Números enteiros 

UD 2. Fraccións e 
decimais 

UD 3. Potencias e 
raíces 

UD 4. 
Proporcionalidade 

▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos 
para 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 natural, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

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

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

▪ MAB2.2.3. Utiliza a notación científica  para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

▪ 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. 

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a 
forma máis axeitada, coherente e precisa. 

▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 
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conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 

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

Álxebra 

UD 5. Expresións 
alxébricas 

UD 6. Ecuacións 

UD 7. Sistemas de 
ecuacións 

 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

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

▪ Resolve ecuacións de 1º e 2º grao e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

▪ 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. 

Funcións UD 8. Funcións 

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

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

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

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

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

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

Estatística e 
probabilidade 

UD 9. Estatística 

UD 10. Probabilidade 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

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

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

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

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

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

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. 

Xeometría 

 

UD 11. Medidas. 
Teorema de 
Pitágoras 

UD 12. Semellanza 

UD 13. Corpos 
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. 

▪ 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 

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

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

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

▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos. 

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

▪ MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. 
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iii. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

Números 

UD 1. Números 
racionais 

UD 2. Potencias 
e raíces 

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

▪ 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. 

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

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

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

▪ 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. 

▪ MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da 
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solución. 

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

Álxebra 

UD 3. 
Polinomios 

UD  4. 
Ecuacións 

UD 5. Sistemas 
de ecuacións 

UD 6. 
Sucesións 

▪ MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

▪ MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

▪ 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. 

▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de 
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

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

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios. 

▪ MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos 
"n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 

▪ MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas 
asociados a estas. 

Xeometría 
UD 7. 

Xeometría del 
plano. 

▪ MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais. 

▪ MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas 
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Movementos 

 

UD 8. 
Triángulos. 
Propiedades 

 

UD 9. 
Xeometría do 
espazo. 
Poliedros 

 

UD 10. Corpos 
de revolución 

contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

▪ MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

▪ MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales 
para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

▪ MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 

▪ MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de 
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

▪ MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, 
en deseños cotiáns ou en obras de arte. 

▪ MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos. 

▪ MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade 
para referirse aos elementos principais. 

▪ MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na 
arte e nas construcións humanas. 

▪ 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 

 

Funcións 

 

UD 11. 
Funcións 

 MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas. 

▪ MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu 
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UD 12. 
Funcións 
lineais e 
cuadráticas 

contexto. 

▪ MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

▪ MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 

▪ MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a 
súa expresión alxébrica 

▪ 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. 

▪ MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 

▪ MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa 
graficamente. 

▪ MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

Estatística e 
probabilidade 

UD 13. 
Estatística 

UD 14. 
Probabilidade 

▪ MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 

▪ MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos. 

▪ MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada. 

▪ MACB5.1.5. Constrúe, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 
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▪ MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

▪ MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación 
típica) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a 
representatividade da media e describir os datos. 

▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos 
medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

▪ MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

▪ MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

▪ MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

▪ 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. 

▪ MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións 
de incerteza. 
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iv. MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

Números 

UD 1. 
Números 
racionais 

UD 2. 
Potencias 

▪ MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e 
denominadores son produtos de potencias. 

▪ MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período. 

▪ MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, 
con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

▪ MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso 
dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 

▪ MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, 
recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado. 

▪ MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa 
natureza dos datos. 

▪ MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios 
mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

▪ MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a 
coherencia da solución. 
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Álxebra 

UD 3. 
Polinomios 

UD 4. 
Ecuacións 

UD 5. 
Sistemas de 
ecuacións 

UD 6. 
Sucesións. 

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e 
aplícao a exemplos da vida cotiá. 

▪ MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

▪ MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos 
alxébricos e gráficos. 

▪ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos 
alxébricos ou gráficos. 

▪ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente 
o resultado obtido. 

▪ MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de 
termos anteriores. 

▪ MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números 
enteiros ou fraccionarios. 

▪ MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas 
asociados a estas. 

Xeometría 

UD 7. 
Xeometría 
no plano. 
Movementos 

UD 8. 
Triángulos. 

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas 
por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos. 

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de 
figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

▪ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas 
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Propiedades 

UD 9. 
Xeometría 
do espazo 

contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

▪ MAPB3.2.1. Establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 

▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales 
para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

▪ MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, 
mapas, fotos aéreas, etc.). 

▪ MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, 
en deseños cotiáns ou obras de arte. 

▪ MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 

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

Funcións 

UD 10. 
Funcións 

UD 11. 
Funcións 
lineales e 
cadráticas 

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

▪ MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu 
contexto. 

▪ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto. 

▪ MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 

▪ MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-
pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas 
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graficamente. 

▪ MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 

▪ MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas características. 

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

Estatística e 
probabilidade 

UD 12. 
Estatística 

▪ MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 

▪ MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos. 

▪ MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada. 

▪ MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da 
vida cotiá. 

▪ MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un 
resumo dos datos. 

▪ MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora) para comparar 
a representatividade da media e describir os datos. 

▪ MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

▪ MAPB5.3.2. Emprega a calculadora  para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 
parámetros de tendencia central e dispersión. 
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v. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

Números 
UD 1. Números 

reais 

▪ MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

▪ MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de 
problemas. 

▪ MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada. 

▪ MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 

▪ MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 
necesarias e resolve problemas contextualizados. 

▪ MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de 
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

▪ MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas 
propiedades, e resolve problemas sinxelos. 

▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica 
utilizando diversas escalas. 

▪ MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 
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Álxebra 

UD 2.Expresións 
alxébricas 

UD 3. Ecuacións 
e sistemas 

UD 4. Inecuacións 
e sistemas 

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

▪ MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método 
máis axeitado. 

▪ MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

▪ MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a 
dous. 

▪ 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. 

Xeometría 

UD 5. Semellanza 
e trigonometría 

UD 6. Aplicacións 
da trigonometría 

UD 7. Xeometría 
analítica 

 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando 
medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos. 

▪ 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. 

▪ MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 

▪ 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. 

▪ MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 

▪ MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 

▪ MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 

▪ MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 
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▪ MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das 
condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

Funcións 

UD 8. Funcións 

UD 9. Funcións 
elementais 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 

▪ MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha 
gráfica ou dos valores dunha táboa. 

▪ 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. 

▪ MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

▪ MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 

▪ MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 

▪ 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. 

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 



 

 
 24 

Estatística e 
probabilidade 

UD 10. 
Combinatoria 

UD 
11.Probabilidade 

UD 12. Estatística 

▪ MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e 
combinación. 

▪ MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía 
axeitada para describir sucesos. 

▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da 
vida cotiá. 

▪ MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións. 

▪ MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 

▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 

▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 

▪ MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 

▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas 
co azar. 

▪ MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 

▪  MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer 
informacións e elaborar conclusións. 

▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e papel ou calculadora). 
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▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas. 

▪ MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 
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vi. MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

Números 

UD 1. Conxuntos 
numéricos 

UD 2. Potencias e 
raíces 

UD 3. 
Proporcionalidade 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números 
moi grandes ou moi pequenos. 

▪ MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e 
semirrectas, sobre a recta numérica. 

▪ MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e valora o emprego 
de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

▪ MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente 
proporcionais. 

Álxebra 
UD 4. Expresións 

alxébricas 
▪ MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 

▪ MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza identidades 
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UD 5. Ecuacións 

UD 6. Sistemas de 
ecuacións 

notables. 

▪ MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 

▪ 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. 

Xeometría 

UD7. Semellanza e 
trigonometría 

UD 8. Problemas 
métricos 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do teorema 
de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

Funcións 

UD 9. Funcións 

UD 10. Funcións 
elementais 

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 

▪ MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 

▪ 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 medios 
informáticos. 

▪ MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos, e 
xustifica a decisión. 
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Estatística e 
probabilidade 

UD 11. Estatística 
unidimensional 

UD 12. Estatística 
bidimensional 

UD 13. 
Probabilidade 

▪ MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións. 

▪ MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos, gráficos 
estatísticos e parámetros estatísticos. 

▪ MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 

▪ MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha variable 
discreta ou continua. 

▪ MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables 
discretas e continuas. 

▪ MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos (media aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís, 
etc.), en variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora. 

▪ MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras e histogramas. 

▪ 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. 

▪ MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas 
experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas. 
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vii. MATEMÁTICAS I (1º BAC) 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

Números e 
álxebra 

UD1 . Números 
reais 

UD 2. Ecuacións 
e inecuacións 

UD 3. Sistemas 
de ecuacións 

UD 5. Números 
complexos 

 MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

▪ MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 

▪ MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. 

▪ MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas. 

▪ MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar 
desigualdades. 

▪ MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a 
interpretación na recta real, e as súas operacións. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros 
coñecidos. 

▪ MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, mediante o 
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uso de logaritmos e as súas propiedades. 

▪ 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. 

▪ 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. 

Xeometría 

UD 4. 
Trigonometría 

UD 10. 
Xeometría 
analítica 

UD 11. Lugares 
xeométricos. 
Cónicas 

 MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, así como as 
do ángulo suma e diferenza doutros dous. 

▪ MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os 
teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a 
outras áreas de coñecemento, resolvendo problemas contextualizados. 

▪ 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. 

▪ MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

▪ MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 

▪ MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

▪ MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. 

▪ MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría 
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plana, así como as súas características. 

Análise 

UD 6. Funcións 

UD 7. Límite 
dunha función 

UD 8. Derivada 
dunha función 

UD 9. 
Aplicacións da 
derivada. 
Representación 
de funcións 

 MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e 
realiza analiticamente as operacións básicas con funcións. 

▪ MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e 
recoñece e identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección. 

▪ 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. 

▪ MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos 
reais. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

▪ MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar 
situacións reais e resolver problemas. 

▪ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da 
cadea. 

▪ MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e 
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derivabilidade dunha función nun punto. 

▪ MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características 
mediante as ferramentas básicas da análise. 

 

Estatística e 
probabilidade 

UD 12. 
Estatística 
bidimensional 

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 

 MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 

▪ 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). 

▪ MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais. 

▪ MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, 
usando adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a partir 
delas. 

▪ MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o 
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coeficiente de determinación lineal. 

▪ MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado e 
elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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viii. MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS I (1º BAC) 

Bloque Unidades Didácticas Estándares de aprendizaxe 

Números e alxebra 

UD 1. Números reais 

UD 2. Aritmética da economía 

UD 3. Ecuacións 

UD 4. Sistemas de ecuacións 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

▪ MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos 
de números reais. 

▪ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número 
real. 

▪ MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora, utilizando a notación máis axeitada e controlando 
o erro cando aproxima. 

▪ MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética 
mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática financeira (capitalización e 
amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos 
apropiados. 

▪ MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións 
formuladas en contextos reais. 

▪ MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización 
de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

▪ MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e 
exponos con claridade. 
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Análise 

UD 5. Funcións 

UD 6. Límite dunha función 

UD 7. Derivada dunha función 

UD 8. Aplicación da derivada. 
Representación de funcións 

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. 

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. 

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. 

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a 
partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. 

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para 
estimar as tendencias dunha función. 

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas 
das ciencias sociais. 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para 
extraer conclusións en situacións reais. 

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. 

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. 

Estatística e 
probabilidade 

UD 9. Estatística 
bidimensional 

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. 

▪ MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables 
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UD 10. Probabilidade 

UD 11. Distribucións binomial 
e normal 

bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén 
predicións a partir delas. 

▪ 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. 

▪ 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 
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axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución 
normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais. 

▪ MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións. 

▪ 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. 

▪ MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas 
co azar e a estatística. 
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ix. MATEMÁTICAS II (2º BAC) 

Bloque. Unidades Didácticas Estándares de aprendizaxe. 

Análise 

UD 1. Funcións. 
Límites e 
Continuidade 

UD 2. Derivadas 

UD 3. 
Representación 
gráfica de funcións. 
Optimización 

UD 4. Itegral 
Indefinida 

UD 5. Integral 
Definida 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

▪ 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. 

▪ MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

▪ MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

▪ MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de 
áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

Álxebra 

UD 6. Matrices 

UD 7. Determinantes 

UD 8. Sistemas de 
ecuacións lineais 

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. 

▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

▪ MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 
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▪ MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 

▪ MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

▪ 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. 

Xeometría 

UD 9. Vectores no 
Epazo 

UD 10. Rectas e 
planos 

UD 11. Propiedades 
métricas 

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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e 
alxébricos. 

▪ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

▪ MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 

▪ MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión 
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analítica e as propiedades. 

▪ 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. 

Estatística e 
probabilidade 

UD 12. Combinatoria 
e probabilidade 

UD 13. Distribucións 
de probabilidade 

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. 

▪ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

▪ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os 
seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

▪ 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. 

▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico. 

▪ 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. 

▪ 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. 

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar e elabora 
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análises críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística aparecidos en 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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x. MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II (2º BAC) 

Bloque. 
Unidades 
Didácticas 

Estándares de aprendizaxe. 

 Álxebra 

UD 1. Matrices 

UD 2. Determinates 

UD 3. Sistemas de 
ecuacións lineais 

UD 4. 
Programación 
lineal 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver 
problemas con maior eficacia. 

▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións lineais. 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

▪ 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. 

▪ 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. 

Análise 

UD 5. Funcións, 
límites e 
continuidade 

UD 6. Derivadas. 
Aplicacións 

UD 7. Cálculo 
Integral 

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. 

▪ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos 
utilizando o concepto de límite. 

▪ MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas 
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propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais. 

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias 
sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais 
inmediatas. 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados 
por unha ou dúas curvas. 

Estatística e 
probabilidade 

UD 9. 
Combinatoria. 
Probabilidade 

UD 10. 
Distribucións de 
probabilidade 

UD 11. Inferencia 
Estatística 

 

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. 

▪ MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición 
do espazo mostral. 

▪ MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza 
en función da probabilidade das distintas opcións. 

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

▪ 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. 
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▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional 
dunha distribución normal con desviación típica 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. 

▪ 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. 

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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xi. MÈTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS (2º BAC) 

Bloque. 
Peso na 

calificación 
Unidades Didácticas Estándares de aprendizaxe. 

Probabilidade 
Concicionada 

20% 

UD 1. Probabilidade 

UD 2. Cadeas de 
Markov 

 MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de 
Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos. 

 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. 

Mostraxe 

 
25% 

UD 3. Distribución de 
Probabilidades 

UD 4. Mostraxe. 
Distribucións 
Mostrais 

 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. 

 MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de 
selección. 

 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. 

 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. 

Estatística 
Inferencial 

20% UD 5. Estimación 
Puntual. Intervalos de 

 MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e 
os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas 
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Confianza 

UD 6. Contrastes de 
Hipóteses 

contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes. 

 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. 

Programación 
Lineal 

10% 
UD 7. Programación 

Lineal 

 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. 

Métodos 
Numéricos 

20% 

UD 8. Métodos 
Numéricos 

UD 9. Interpolación 
Polinomica 

 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. 

 MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. 

 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. 

 MENB6.2.2. Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha 
fórmula alxébrica e amosa destreza no manexo de datos numéricos. 

Series 
Temporais 

5% 
UD 10. Series 

Temporais 

 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. 
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2. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 
Nas instrucións do 27 de abril de 2020 recóllese: 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, 
no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou 
parte do seu alumnado. Na medida do posible deseñaránse actividades globalizadoras e 
interdisciplinares, debidamente titorizadas, promovendo o traballo colaborativo entre os 
equipos docentes das distintas áreas e materias nas etapas, ciclos ou ensinanzas en que sexa 
posible. 
 
A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias 
clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación 
requiran a mínima intervención docente. 
 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos 
dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e 
superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario 
formativo. 
 
Os currículos, programacións e actividades que se desenvolvan durante o terceiro trimestre 
nos cursos que conducen a unha titulación final de etapa terán especialmente en conta esta 
circunstancia e flexibilizaranse e adaptaranse para axudar en todo o posible a que o seu 
alumnado poida alcanzala. 

 
 
É polo que o departamento de matemáticas acorda: 

 Facilitar ao alumnado unha conta de correo electrónico de cada un dos membros do 

Departamento para establecer unha canle de comunicación entre as familias e o profesorado, 

co gallo de solucionar as diferentes dúbidas que puideran xurdir. 

 Prestar especial coidado na detección daquel alumno ou alumna sen conectividade á rede 

para poñelo en coñecemento do seu titor ou titora e buscar unha solución conxunta. 

 Crear senllos cursos na aula virtual do centro co fin de organizar e facer chegar as diferentes 

actividades ao alumnado. Empregar asemade outras ferramentas como poden ser as do 

Espazo Abalar para o envío de información, ou páxinas web e apps para realizar 

videoconferencias e impartir aulas en directo.  

 Desenvolver actividades de reforzo para o alumnado que ten algunha avaliación suspensa a 

fin de que poda recuperala, ou alumnado que se considere que presenta dificultades de 

aprendizaxe. 

 Deseñar actividades de ampliación para o alumnado que aprobou as dúas primeiras 

avaliacións ou para a adquisición de aprendizaxes que se consideran imprescindibles, co 

obxecto de ter unha base sólida para afrontar con garantías o vindeiro curso, e no caso de 2º 



 

 
 

48 

BAC as probas da ABAU. Estas aprendizaxes foron sinaladas en cor vermella no segundo 

epígrafe, a continuación das aprendizaxes examinadas durante as dúas primeiras avaliacións. 

 

3. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN. 

 
Nas instrucións do 27 de abril de 2020 recóllese: 

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades 
lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en 
todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que 
se puidesen producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan 
necesarias e programar o vindeiro curso. En todo caso, a avaliación das actividades 
realizadas na fase non presencial so poderá ter valor positivo para a cualificación do 
alumnado. 
 
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará 
en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de 
desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente 
definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres 
así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das 
aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando 
se beneficie ao alumnado. 

 

É polo que o departamento de matemáticas establece os seguintes criterios: 

 A nota final de xuño será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións 

do presente curso, á que se lle poderá sumar ata un máximo de 1 punto polo traballo realizado 

de maneira non presencial ao longo deste terceiro trimestre, xa sexa de reforzo ou de 

ampliación. 

 Para aquel alumno ou alumna suspenso haberá un exame final no mes de xuño que se levará 

a cabo de maneira telemática ou presencial se as condicións sanitarias o permiten. Este 

exame será de toda a materia avaliada agás para aqueles alumnos ou alumnas que 

unicamente teñan sen superar unha avaliación, en cuxo caso o exame será da materia 

correspondente a devandita avaliación. 

 Para o alumnado que suspenda a avaliación ordinaria, haberá no mes de setembro unha 

avaliación extraordinaria consistente na realización dunha proba para comprobar a 

adquisición daquelas aprendizaxes e competencias que se consideran imprescindibles, e que 

foron as sinaladas en cor negra no segundo epígrafe. Esta proba será a mesma para todos os 

grupos do mesmo curso a fin de unificar criterios e estandarizar o ensino nese nivel. A materia 

considerarase superada se a nota desta proba é igual ou superior a cinco. 
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 Excepcionalmente, o alumnado que tendo unha cualificación inferior a 5 na nota final da 

convocatoria ordinaria ou da extraordinaria, se considere que adquiriu as competencias 

básicas e acadou os obxectivos mínimos esixibles, tamén terá un aprobado na materia. 

 

 

4. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DE PENDENTES 

 
Polo citado anteriormente, o departamento de matemáticas en relación á avaliación e cualificación 

de materias pendentes de cursos anteriores establece: 

 A nota final será a da proba escrita realizada aló polo mes de xaneiro, á que se lle poderá 

sumar ata un máximo de 1 punto polo traballo realizado de maneira non presencial ao longo 

deste terceiro trimestre. 

 Para aquel alumnado suspenso haberá a última semana do mes de maio un exame final que 

será de toda a materia avaliada, podendo ser a distancia ou presencial se as condicións 

sanitarias o permiten.  

 Para o alumnado que suspenda a avaliación ordinaria, haberá no mes de setembro unha 

avaliación extraordinaria consistente na realización dunha proba similar á realizada no mes 

de xaneiro.  A materia considerarase superada se a nota desta proba é igual ou superior a 

cinco. 

 Con todo, se un alumno ou alumna aproba a materia de Matemáticas correspondente ao 

curso no que está matriculado, será suficiente que obteña un mínimo dun 3 na materia 

pendente para considerala como superada na convocatoria extraordinaria. 

 Excepcionalmente, o alumnado que tendo unha cualificación inferior a 5 na nota final da 

convocatoria ordinaria ou da extraordinaria, se considere que adquiriu as competencias 

básicas e acadou os obxectivos mínimos esixibles, tamén terá un aprobado na materia. 

 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 
Ademais da súa publicación na páxina web do instituto, o profesorado do departamento de 

matemáticas informará vía correo electrónico ao seu alumnado da adaptación da programación 

didáctica, en base a garantir a claridade e transparencia dos criterios que se seguirán para avaliar 

aos alumnos e alumnas. 


