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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles por niveis 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETEN CIAS CLAVE 

IMPRESCINDIBLES NA ESO 

 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. ▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros 
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

▪ Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

▪ 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 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. ▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  ▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ 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 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 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 

▪ Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. ▪ CCL 

▪ 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 

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. ▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ 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 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. ▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

▪ CCEC 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións 
entre o problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

▪ Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

▪ 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 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

▪ Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. ▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  ▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ 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 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a 
súa discusión ou difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. ▪ CCL 

▪ Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. ▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

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

▪ CMCCT 

▪ 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 

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

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

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

▪ CMCCT 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE IMPRESCINDIBLES COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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

CCL 

CMCCT 

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

CAA 

 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 

Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros 
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

CMCCT 

CAA 

Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando a linguaxe alxébrica. CCL 

CMCCT 

 Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. CMCCT 

CSC 

Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

CSIEE 

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

CMCCT 

 Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. CMCCT 

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 

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

CAA 

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

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

CAA 

CCEC 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. CSC 

CSIEE 

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 

 Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas 
clave, e aprende para situacións futuras similares. 

CMCCT 

CAA 

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

 

CMCCT 

CD 

 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. 

CMCCT 

 

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

CD 

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 educativoe establecendo pautas de 
mellora. 

CCL 

 Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. CD 

CAA 

Bloque 2. Números e álxebra CD 

CSC 

CSIEE 

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. 

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

CMCCT 

Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. CMCCT 

Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando os resultados. CMCCT 
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Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá.  CMCCT 

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

CMCCT 

Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e 
extracción do factor común. 

CMCCT 

Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado 
obtido. 

CMCCT 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

▪  Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. ▪ CMCCT 

▪ Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

▪ Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

▪ CMCCT 

▪ Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a 

súa eficacia e a súa idoneidade. 

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros 

problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪  Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 

problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas 

dentro do campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

▪ 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 
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Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

▪ CMCCT 

▪ Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. ▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  ▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e 

valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas 

clave, e aprende para situacións futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. ▪ CCL 

▪ 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 

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. ▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

potencias. 

▪ CMCCT 

▪ Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e 

indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período. 

▪ CMCCT 

▪ Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e 

utilízaos en problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 

▪ Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en 

problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 

▪ CMCCT 

▪ Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado. 

▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

▪ Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

▪ CMCCT 

▪  Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións 

elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

▪ CMCCT 

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

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

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

fraccionarios. 

▪ CMCCT 

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

▪  Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida 

cotiá. 

▪ CMCCT 

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

aplícaas nun contexto adecuado. 

▪ CMCCT 

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

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

▪ Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas 

lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

▪ CMCCT 

 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO 

 

Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e  actitudes matemáticas  

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

precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 

problema). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. ▪ CMCCT 

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas. ▪ CCL 

▪ CMCCT 

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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▪ CSC 

Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. ▪ CMCCT 

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 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  ▪ CSIEE 

▪ CSC 

Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 

numéricos ou alxébricos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. ▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra  

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. 

▪ CMCCT 

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. 

▪ CMCCT 

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

Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con números moi 

grandes ou moi pequenos. 

▪ CMCCT 

Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, 

sobre a recta numérica. 

▪ CMCCT 

Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros. ▪ CMCCT 

Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

▪ CMCCT 

Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. ▪ CMCCT 

Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza identidades 

notables. 

▪ CMCCT 

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

Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo 

grao resólveas e interpreta o resultado obtido.  

▪ CMCCT 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 

Estándares de aprendizaxe  imprescindibles Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

 

▪ Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. ▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

 

▪ 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 

 

▪ Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros 
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 

 

▪ Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

▪ 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 

 

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

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe  imprescindibles Competencias clave 

▪ Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. ▪ CMCCT 

▪ Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar 
respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e 
valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas 
clave, e aprende para situacións futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪  Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

 

▪ Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. ▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

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

▪ Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. ▪ CMCCT 

 

▪ Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.  ▪ CMCCT 

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

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

▪  Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. ▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe  imprescindibles Competencias clave 

▪  Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, 
ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

▪ CMCCT 

 

Bloque 3. Xeometría 

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

▪ CMCCT 

 

▪ Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. ▪ CMCCT 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETEN CIAS CLAVE 

IMPRESCINDIBLES NO BACHARELATO 

MATEMÁTICAS I  

Estándares de aprendizaxe  imprescindibles Competencias 

clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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

CMCCT 

Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

CMCCT 

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

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

Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. CMCCT 

CAA 

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. CMCCT  

CAA 

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.). 

CMCCT 

Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. CMCCT 

Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. CMCCT 

Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema para 
demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

CMCCT 

CD 

Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

CMCCT 

Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. CMCCT 

Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos e xeométricos CMCCT 

Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 
arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e xeométricos.). 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. CMCCT 

Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. CMCCT 

Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. CCL 

CMCCT 

Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. CMCCT 

CD 

Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. CCL 

Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

CMCCT 

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. CMCCT 
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CSC 

Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

CMCCT 

Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. CMCCT 

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 

Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, 
etc., valorando outras opinións 

CMCCT 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante, etc.). 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

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

CMCCT 

Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados atopados, etc 

CMCCT 

CAA 

Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. CSC 

CSIEE 

Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 

CSIEE 

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. 

CMCCT 

CAA 

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

CMCCT 

CD 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

CD 

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

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 

Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. CD 

CSC 

CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

 

CMCCT 

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

CMCCT 

Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade. CMCCT 

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

Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar desigualdades. CMCCT 

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

Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións de 
segundo grao con coeficientes reais sen solución real. 

CMCCT 

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. 

CMCCT 

Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. CMCCT 

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

 Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais 
formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos casos que sexa posible, 
e aplícao para resolver problemas. 

CMCCT 

Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro 
e segundo grao), e interpreta os resultados no contexto do problema. 

CMCCT 

Bloque 4. Xeometría 

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

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

CMCCT 

Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver 
problemas xeométricos e emprega con asiduidade as consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores, 
calcular o coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 

CMCCT 

Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo. CMCCT 

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

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

Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. CMCCT 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

▪ CMCCT 

 

▪ 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 

 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪  Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. ▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

 

▪ Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. ▪ CMCCT 

▪  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 

▪ 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 

 

▪  Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. ▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 

 

▪ CMCCT 

▪ Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. ▪ CMCCT 

 

▪ Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. ▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. ▪ CCL 

 

▪  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 

 

▪  Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ 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 

 

▪  Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

 

▪ Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

▪  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 

 

▪ Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

 

▪ 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 
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Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

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

▪ CMCCT 

 

▪ 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 

▪  Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ 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 

 

▪ 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 

▪ 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 

▪  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 

 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

 

▪ CMCCT 

▪  Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais. ▪ CMCCT 

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

▪  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 

 

▪ 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 

 

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

 

▪ CMCCT 

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

 

▪ Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade. ▪ CMCCT 

Bloque 3. Análise 

▪ 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 

▪  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 

 

▪  Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

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

▪ CMCCT 

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

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

 

MATEMÁTICAS II 

Estándares de aprendizaxe imprescindibles 
Competencias 

clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

▪ Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. ▪ CMCCT 

▪ Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. ▪ CMCCT 

▪ Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. ▪ CMCCT 

▪ CSC 

Bloque 2. Números e álxebra 

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

▪ CMCCT 

▪ Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. ▪ CMCCT 

▪ Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. ▪ CMCCT 

▪ Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos ▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪ CMCCT 

Bloque 3. Análise 

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

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

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

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

▪ 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 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo científico. ▪ CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe imprescindibles 
Competencias 

clave 

▪ Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir 
da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ 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 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS  ÁS CCSS II 

Estándares de aprendizaxe imprescindibles Competencias clave 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

 

▪ CMCCT 
 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

▪ CMCCT 

▪ Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. ▪ CMCCT 

 

▪  Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

 

▪ Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

▪ CMCCT 

 

▪ Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. ▪ CMCCT 

 

▪ 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 

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

▪ CMCCT 

 

▪ Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. ▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ 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 

▪ Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo pautas de 
mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 
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Bloque 2. Números e álxebra 

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

 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

▪ Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado 
(como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver 
problemas en contextos reais. 

▪ CMCCT 

 

▪ Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións 
lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema. 

▪ CMCCT 

Bloque 3. Análise 

▪ Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da 
continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

▪ CMCCT 

 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

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

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

Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

▪ Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

 

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

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

▪ CMCCT 

▪ Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola 
distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras 
grandes. 

▪ CMCCT 

▪ Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes tres elementos, 
coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

▪ Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS (MEN) 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Mostraxe 

▪ Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse mediante unha distribución 
binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos 
sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente.  

CMCCT 

▪ Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e 
representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 

CCL  CMCCT   CD    CSC 

CCEC 

Bloque 3. Probabilidade condicionada 

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

CMCCT 

Bloque 5. Programación lineal 

▪ 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. 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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1.1Criterios de avaliación de estándares imprescindibles  
 
Os criterios de avaliación dos estándares imprescindibles son os que se 
reflicten  na propia programación didáctica, tendo en conta que para que  o 
alumnado  acade unha avaliación positiva deberá conseguir polo menos un 
50% dos estándares de aprendizaxe imprescindibles en Matemáticas en cada 
un dos bloques nos que temos dividida a materia. 
 
2. Avaliación e cualificación 
 
2.1 Avaliación 

 
     -Procedementos: 
 

En canto á metodoloxía didáctica, será o profesorado quen decida a 
máis axeitada en cada momento para poder adaptarse a cada grupo de 
alumn@s e a cada alumn@ en particular,  e así aproveitar ao máximo os 
recursos dispoñibles. 
 
            En xeral, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e o 
desenvolvemento de competencias matemáticas, así como estratexias 
persoais. O alumnado debe saber expresarse oral, escrita y graficamente cun 
vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. A resolución de 
problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a 
día da aprendizaxe das matemáticas. 

 
     A partir do traballo cos desempeños competenciais, obteranse diversas 

evidencias de aprendizaxe, vinculadas aos estándares imprescindibles de cada 
nivel educativo. Para rexistralas, é necesario que se planifique a realización de 
tarefas  e a recollida de datos que amosen o nivel de consecución dos 
estándares imprescindibles e ,se é o caso, o seguimento e interese do 
alumnado polas aprendizaxes de ampliación, así como a súa evolución ao 
longo deste momento educativo. 
 

Unha ferramenta de avaliación do proceso de aprendizaxe consiste na 
recollida de evidencias da evolución do noso alumnado que debe incorporar 
unha reflexión sobre o traballo realizado e as dificultades atopadas. 

 
A recollida de todas estas evidencias realizarase mediante distintos 

instrumentos de avaliación adaptados á realidade sanitaria e social que 
estamos a vivir neste momento. 
 

     -Instrumentos: 
1.- Realización de tarefas telemáticas.  
Estas tarefas estarán disponibles para todo o alumnado na aula virtual do 
centro. Estas tarefas poden ser: 

• Tarefas de reforzo, repaso e recuperación, para todo o alumnado pero 
en especial para aquel alumnado que ten algunha das dúas primeiras 
avaliacións suspensas. 



 
 

27 

 

• Tarefas de ampliación, para aquel alumnado que xa teña superadas as 
dúas primeiras avaliacións. 

• Tarefas de motivación, relacionadas coas matemáticas pero de 
carácter transversal para manter a motivación e ánimo do alumnado. 

2.- Vìdeo - clases online  
Estas vídeo-clases poderán ser usadas tanto para a resolución de dúbidas 
como para a explicación de contidos de reforzo e amplicación. Serán 
celebradas a través de calquera das plataformas habilitadas pola Consellería 
de Educación.  
2.2 Cualificación final 
 
A cualificación  final  de curso  do  alumnado  obterase do seguinte xeito: 
 
1.- Calcularase a media aritmética das notas  obtidas polo alumnado nas  
dúas primeiras avaliacións  unha vez realizadas as correspondentes 
actividades ou probas de recuperación de forma telemática. 
     1.1.- O alumnado que teña algunha das dúas primeiras avaliacións 
suspensas deberá realizar as correspondentes tarefas e probas de 
recuperación ata acadar o aprobado. 
     1.2.- Unha vez superadas con éxito as tarefas e probas de recuperación 
podrá obter a puntuación adicional das tarefas de reforzo e ampliación. 
 
2.- A esta media aritmética sumaranse un máximo de 2  puntos  que poderán 
ser  obtidos polo alumnado mediante a realización das distintas tarefas de 
reforzo e ampliación. Estes puntos repartiranse proporcionalmente entre as 
distintas actividades telemáticas de ampliación  que o profesorado do 
departamento realice cos seus alumn@s, quedando en mans de cada 
profesor/a o peso que ten cada unha das actividades realizadas. 
 
 
2.3 Proba extraordinaria de setembro 
 
Posto que a situación sanitaria que estamos a vivir é cambiante e as medidas a 
adoptar vanse adaptando á evolución da propia situación, o Departamento de 
Matemáticas, decide abrir unha dobre vía de actuación para a proba 
extraordinaria de setembro: 
 
Proba Presencial 
 
No caso de que a situación sanitaria mellore, e as medidas de confinamento 
permitan o acceso aos centros educativos do persoal docente e do alumnado, 
realizarase unha proba presencial, garantindo as medidas de hixiene e 
distanciamento, nas mesmas condicións que están recollidas na propia 
programación didáctica. 
“Se a cualificación final de xuño resulta inferior a 5 o alumno deberá 
presentarse aos exames extraordinarios de setembro que serán 
elaborados, en base aos criterios de avaliación dos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles correspondentes, de forma colexiada polos 
membros do Departamento que impartan clase no nivel correspondente. 
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Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do 
exame que, despois de facer a súa aproximación enteira por redondeo, 
será a que conste na acta.” 

Esta proba avaliará ao alumnado, única e exclusivamente, dos estándares de 
aprendizaxe imprescindibles para cada nivel educativo. 
 
 
Proba Telemática 
      
No caso de que a situación sanitaria non mellore e non sexa posible que o 
alumnado acuda ao centro educativo a realizar unha proba presencial 
realizarase unha proba telemática a través da propia aula virtual do centro na 
que o alumnado deberá: 
 
     ●O alumnado deberá entrar no curso que lle corresponde e atopará os 
enunciados  da proba que ten que realizar. 
 
      ●Xunto cos enunciados atopará as indicacións de cómo debe facerse a 
entrega da mesma e os tempos que ten para a súa realización e a posterior 
entrega. 
  
 
     ●Unha vez rematado o tempo establecido para realización e entrega da 
mesma non serán admitidas para a súa posterior corrección probas que non 
estén entregadas en forma e tempo. 
 
 
Na avaliación extraordinaria de setembro só se contabilizará a nota do exame 
que, despois de facer a súa aproximación enteira por redondeo, será a que 
conste na acta.” 

 
 
2.4 Alumnado coa materia pendente 
 
     2.4.1. Criterios de avaliación 
 
Os criterios de avaliación seguen a ser os mesmos que se reflicten na propia 
programación didáctica do Departamento de Matemáticas. 
 
     2.4.2 Criterios de cualificación 
Os criterios de cualificación da proba presencial son os reflectidos na propia 
programación. 
Os criterios de cualificación das probas telemáticas son os que se definen no 
punto 2.3 desta adaptación da programación didáctica. 
 

     2.4.3 Procedementos e instrumentos de avaliación 

O alumnado coa materia pendente de outros cursos e que xa obtivo unha 
nota positiva na proba presencial realizada o 21 de Febreiro, seguindo os 
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criterios de avaliación reflectidos na propia programación didáctica, xa ten a 
materia pendente superada. 
 
O alumnado coa materia pendente de outros cursos e que non superou a 
materia na proba presencial  realizada o 21 de Febreiro realizou  o día 6 de 
Maio unha proba telemática á que se lle otorgou o mesmo valor que á proba 
presencial realizada no mes de Febreiro. 
 
O alumnado que non superou a materia pendente nesta segunda proba 
telemática realizada no mes de Maio deberá realizar a proba extraordinaria de 
Setembro.  

A proba extraordinaria de setembro queda supeditada á situación sanitaria na 
que nos atopemos tal e como se reflicto no punto 2.3 desta adaptación da 
programació didáctica. 

Dado o seu carácter extraordinario, non se terá en conta o traballo nin será 
outorgada a nota de seguimento. 

     
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
 
3.1 Actividades 
 
● Actividades de repaso 
 
Actividades  telemáticas para todo o alumnado que se realizaron, 
especialmente, as primeiras semanas de confinamento mentres non se realizou 
a sesión da 2ª avalicación. Estas actividades teñen como finalidade afianzar a 
adquisición de estándares imprescindibles. 
 
●Actividades de recuperación 
 
Actividades telemáticas para o alumnado con algunha das dúas primeiras 
avaliacións suspensas. Estas actividades están pensadas  para a preparación 
das probas de recuperación ou para superar a parte da materia suspensa. 
 
●Actividades de reforzo/ampliación 
 
Actividades telemáticas que realizará o alumnado que xa ten superadas as 
dúas primeiras avaliacións, e todo o alumnado que ao longo do terceiro 
trimestre vai superando a parte da materia que ten con avaliación negativa. 
Estas actividades teñen coma finalidade manter o interese e a motivación do 
alumnado. 
 
3.2 Metodoloxía 
 
Dado que a situación de Estado de alarma foi algo inesperado e repentino a 
adaptación da metodoloxía á nova forma de ensinanza-aprendizaxe fíxose 
necesaria e precisou, por parte de todo o profesorado, dunha fonda revisión 
tanto en forma como en contidos. 
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Os pasos dados para adecuar a metodoloxía á nova forma de ensinanza-
aprendizaxe foron os seguintes: 
 
●Avaliación inicial da situación (Conectividade do alumnado) 
 
Levouse a cabo ao comezo desta situación para diagnosticar as dificultade que 
o  alumnado podía ter para  manterse  conectado co profesorado e poder así 
realizar as tarefas encomendadas e acadar resultados positivos na materia. 

Unha vez detectados aqueles alumn@s que non contaban cos medios 
necesarios para facer un seguimento diario das tarefas o centro en 
colaboración con propio Concello dotou a este alumnado do material necesario. 

Con todo o alumnado conectado á rede comeza por parte do profesorado a 
labor de seguimento e  observación  mediante a realización de tarefas 
telemáticas sinxelas que sirvan para que o alumnado se vaia familiarizando coa 
nova forma de traballo e tutorización.  

▪ Avaliación formativa ou procesual 

Nesta fase cobran especial importancia as actividades de carácter individual 
semanas ou quincenais realizadas telemáticamente a través da aula virtual,  xa 
que permiten a análise e a valoración das producións do alumnado. Teranse en 
conta os seguintes aspectos: 

1.- A realización, por parte do alumnado, das tarefas telemáticas 
encomendadas polo seu profesorado: 
     • As tarefas son realizadas cumprindo os prazos establecidos. 
     •O  profes@r ten evidencias de que as actividades están sendo realizadas 
       polo alumnado  
     •O alumnado está en contacto co profesorado para resolver as dúbidas que 
       lle poidan xurdir durante a realización das tarefas. 
 
2.- O alumnado participa de forma activa nas clases online (en caso de 
celebrarse) e nas actividades didácticas que o profesorado propón a través da 
aula virtual. 
 
3.- O alumnado, coa materia suspensa, mostra interese por superar a materia, 
preséntase as probas de recuperación ou no seu caso entrega as tarefas de 
recuperación enconmendas e manténse en contacto co profes@r para resolver 
todo tipo de dúbidas 

 

▪ Avaliación sumativa ou final 

Mediante esta avaliación comprobase o grao de consecución dos obxectivos 
fixados para o período de tempo do que se trate en función das aprendizaxes 
realizadas e tendo en conta os criterios de avaliación establecidos. 
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3.3 Materiais e recursos 
   
Os materiais e recursos empregados son: 
 

- Aula virtual do centro 
- Enlaces a páxinas de recursos didácticos axeitados a cada grupo 

e nivel 
- Plataformas de vídeoconferencia (webex, jitsi,Skype…) 

 
4.Información e publicidade 
 
4.1 Información ao alumnado 
 
A canle de comunicación e información utilizada é: 
 
     ● A través da aula virtual do centro 
     ● Mensaxería Abalar 
     ● Páxina web do centro 
     ● A través dos titores de cada grupo 
     ●Contacto directo co alumn@ e/ou a familia 
 
4.2 Publicidade 
 
Na páxina web do centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             RIANXO, 14 DE MAIO DE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 


