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1. INTRODUCIÓN 

As matemáticas, como as ciencias en xeral, están presentes en numerosos aspectos 

do mundo real. O obxectivo das matemáticas foi sempre proporcionar un instrumento 

eficaz para desenvolverse na vida cotiá. Co estudio das matemáticas, o alumnado 

desenvolveran un tipo de pensamento de carácter abstracto, que lles permite a 

realización de operación lóxico-formais e a resolución de problemas complexos. 

Favorecen a capacidade de sínteses e de elaboración de estratexias á hora de 

enfrontarse a un novo problema, ademais de contribuír a reflexionar sobre os distintos 

aspectos dunha situación.   

As matemáticas están presentes de forma continuada en todo o recorrido escolar do 

estudante. É por isto que o alumnado chega a este curso con certas competencias. Ó 

profesorado lle corresponde organizar os pasos e secuenciar os aprendizaxes, para 

conseguir que os alumnos melloren as súas competencias da forma máis natural e 

eficiente posible, para iso, tendo en conta que o aprendizaxe se constrúe lentamente 

sobre o que xa hai, os contidos e as dificultades graduaranse, de modo que a novidade 

pase a formar parte do que é familiar, procurando aplicar a situacións da vida cotiá 

dos alumnos e alumnas o contido matemático. Deste modo o aprendizaxe é máis 

sólido, satisfactorio e duradeiro. Perséguese a funcionalidade dos coñecementos 

adquiridos para poder manexar conceptos matemáticos en diversas situacións da vida 

social. 

 

 

 

 

 



2. CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO E MARCO LEGAL 

1. Contextualización do centro 

O IES Illa de Sarón está situado no Concello de Xove ó carón do CEIP “Pedro Cáselles 

Rollán” único centro de Primaria do Concello. O edificio escolar dispón de aula TIC, 

biblioteca, conexión a internet nas aulas, canón de vídeo e encerado dixital. 

Xove é un concello rural con distintas fontes de ingreso, dende pequenas explotacións 

gandeiras pasando por traballos vinculados ao sector marítimo ata actividades 

vinculadas ao sector industria co enclave da empresa internacional Alcoa. A lingua 

utilizada maioritariamente é o galego e o nivel de estudos da maioría dos habitantes 

da zona non supera o Bacharelato. 

A oferta formativa que se imparte no centro é Educación Secundaria Obrigatoria, o 

ciclo formativo de grao medio Sistemas Microinformáticos e Redes e o ciclo superior 

de Fabricación mecánica.  

2. Marco legal xeral 

Para a elaboración desta programación didáctica tiven en conta a Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), que 

modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), e establece unha 

nova organización da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato; o Real 

Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato; o Decreto 86/2015, do 25 de xuño 

que establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde ECD/65/2015 pola que se regula as 

relacións entre competencias clave, contidos e criterios de avaliación e a orde de 

convocatoria de acceso ó corpo de profesores de ensinanza secundaria. 

 



3. CONTRIBUCIÓN  AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): a comunicación lingüística na 

área de matemáticas ten características propias xa que dispón de símbolos propios 

e de diferentes rexistros de linguaxe (numérica, alxébrica, gráfica, ...)  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía 

(CMCCT): Capacitar ós alumnos e alumnas para que se desenvolvan de forma 

autónoma nun mundo caracterizado polos avances científico-técnicos, require que 

adquiran as bases do pensamento científico necesarias para poder interpretar o 

mundo. Esa interpretación precisa da axuda do coñecemento matemático para a 

resolución dos problemas, facendo útiles e prácticos os coñecementos adquiridos. 

3. Competencia dixital (CD): é necesario que o alumnado adquira as habilidades 

para buscar, obter, procesar, intercambiar e comunicar a información para 

transformala en coñecemento, mantendo en todo momento unha posición crítica. 

4. Competencia para aprender a aprender (CAA): os avances no proceso de 

resolución dun problema, aínda sen ter acadada unha solución, proporciona unha 

satisfacción que recompensa o esforzo realizado e redunda na autoestima. 

5. Competencias sociais e cívicas(CSC): a comprensión da realidade social do 

mundo no que vivimos e o exercicio da cidadanía de maneira democrática son 

necesarios para a integración do alumnado na sociedade. Determinados aspectos 

desta realidade poden entenderse mellor a través de ferramentas que 

proporcionan as matemáticas, como as porcentaxes, a análise de táboas e gráficas 

e a estatística. 

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor(CSIEE): ponse en xogo esta 

competencia no proceso de resolución dun problema cando é necesario optar con 



criterio propio entre varias vías, desenvolver a opción elixida e facerse responsable 

dela.  

7. Conciencia e expresión culturais (CCEC): moitas das creacións culturais da 

humanidade xamais se terían realizado sen os coñecementos matemáticos, 

múltiples manifestacións da arquitectura, escultura e pintura de diferentes épocas 

constitúen exemplos onde existía unha relación directa coas matemáticas. 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA 

De acordo coas características psicolóxicas e evolutivas do alumnado, o Decreto 

86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, sinala que os 

obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria son os seguintes: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos 

e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b)  Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 



supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na 

lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 

apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e 

homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras 

culturas do mundo. 



m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 

respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 

relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación 

interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade 

lusófona. 

 

5. METODOLOXÍA 

A metodoloxía didáctica nesta etapa será nomeadamente activa e participativa, 

favorecendo o traballo individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos 

obxectivos e das competencias correspondentes.  



A aprendizaxe debe ser sempre significativa, de modo que os novos conceptos 

asumidos entren a formar parte do esquema dos previos, reestruturándoos, dándolles 

cohesión e sentido.  

Buscarase crear un clima de concordia e confianza na aula, tanto entre profesor e 

alumno como entre os alumnos mesmos, que propicie a participación dos alumnos no 

proceso indutivo de ensinanza. 

A necesidade de que os alumnos e alumnas realicen aprendizaxes significativos e 

funcionais fai que se presenten os seguintes principios metodolóxicos: 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e dos seus coñecementos 

previos. 

 Ter en conta a diversidade respectando os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativos. 

 Facer que o alumno constrúa aprendizaxes significativos por si mesmo. 

 Facer que o alumno modifique progresivamente os seus esquemas de 

coñecemento. 

 Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumno. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade 

mental do alumno que lle leve a reflexionar e xustificar as súas actuacións. 

 Promover a interacción na aula como motor de aprendizaxe. 

A metodoloxía debe ser aberta, flexible e dinámica, de modo que se estimule a 

participación do alumno propoñendo preguntas, retos e actividades ambientadas en 

contextos da vida cotiá, de modo que sexan próximos, para fomentar así a motivación 

e o interese do alumno, potenciando deste modo que sexa o propio alumno, guiado 

polo profesor, quen constrúa o seu propio aprendizaxe. 



É importante que o alumno adquira estratexias para aprender, de modo que obteña o 

maior proveito do seu esforzo. O profesor, máis que sinalar o erro, debe indicar a 

forma correcta, para que sexa o alumno o que descubra os seus erros e a forma de 

evitalos. 

Para levar a cabo esta metodoloxía, os alumnos e alumnas deberían realizar traballos 

individuais e en grupo ó longo do curso. Se farán traballos individuais para que os 

alumnos consoliden os coñecementos adquiridos e asuman os conceptos na súa 

totalidade desde a súa propia práctica e experiencia. Nos traballos en grupo os 

alumnos terán a oportunidade de debater, intercambiando e contrastando opinións cos 

seus compañeiros, favorecendo desta maneira a interacción na aula. 

As matemáticas serán un elemento que o alumnado utilice para comprender a 

realidade, por iso faise particularmente importante a elección de contextos adecuados 

para as actividades. Nas actividades de campo ponse de manifesto o papel das 

matemáticas no entorno que nos rodea, tanto na natureza, como na arte, a ciencia… 

Estas actividades poderán facerse de modo conxunto con outro departamento 

didáctico, evidenciando deste modo a interdisciplinaridade, exemplos destas 

actividades son visitas a museos de ciencias, exposicións de pintura, planetarios… 

A interrelación das matemáticas coas distintas áreas debe contemplarse, sempre que 

se considere oportuno, nos distintos contidos das matemáticas, pois as matemáticas 

configuran un área instrumental básica do currículo. A utilización de algoritmos e a 

estimación e cálculo de magnitudes están presentes en Ciencias da Natureza. Nas 

Ciencias sociais, xeografía e historia é habitual a utilización de gráficas, mapas e 

escalas de todo tipo. En Educación Plástica e Visual, o estudio da xeometría de figuras 

é un dos puntos de conexión coa área de matemáticas. 



A sociedade actual non se concibe sen medios informáticos e as vantaxes que eles 

aportan, por este motivo familiarizarase ó alumnado co seu uso, así como có uso de 

calculadoras, fomentando un uso adecuado das novas tecnoloxías.  

Unha das actividades fundamentais na clase de é a resolución de problemas, que 

debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe 

das matemáticas. Coa resolución de problemas se pretende facilitar que se establezan 

estruturas conceptuais sólidas, poñer de manifesto a estreita relación entre as 

distintas partes das matemáticas e os seus métodos de traballo.  

A realización de probas escritas, aínda que non como único medio para decidir a 

calificación,  é recomendable, porque implica a asimilación do hábito de estudar cunha 

fecha fixada e supón a familiarización dos alumnos e alumnas cunha actividade que 

terán que realizar en máis ocasións ó longo da súa vida.  

As matemáticas conforman un entorno apropiado para o desenvolvemento de 

actitudes relacionadas cos hábitos de traballo, a curiosidade, confianza nas propias 

capacidades e o intereso por resolver problemas e coa flexibilidade para cambiar o 

propio punto de vista. 

 

6. PLAN DE FOMENTO DA LECTURA 

Unha das actividades fundamentais na clase de matemáticas é a resolución de 

problemas, que debe contemplarse como una práctica habitual integrada no día a día 

da aprendizaxe das matemáticas. Coa resolución de problemas preténdese facilitar 

que se establezan estruturas conceptuais sólidas, poñer de manifesto a estreita 

relación entre as distintas partes das matemáticas e os seus métodos de traballo. Para 

isto é fundamental o traballo diario da compresión lectora, dentro Plan lector. 



Ademais, o Departamento de matemáticas participará no plan de fomento da lectura 

do seguinte xeito:  

 De acordo con Plan lector do IES, cada alumno e alumna empregará quince 

minutos ao día a lectura do libro que eles escollan.  

 Farase unha visita a biblioteca do centro para mostrarlles os exemplares de 

revistas científicas e máis de libros de lectura que teñen as matemáticas como 

fío condutor. 

 

7. PLAN DE FOMENTO DAS TICs 

Realizaranse actividades para a mellora da competencia dixital a través das 

matemáticas utilizando os recursos propios das Aulas Abalar, Edixgal e utilizaranse os 

programas Geogebra e OpenOfficeCalc. 

 

8.  AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

Entendemos a avaliación como un proceso integral que debe ser: 

 Individual, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 

particularidades. 

 Integrador, para o que se contempla a existencia de diferentes grupos e 

situacións e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se 

seleccionan. 

 Cualitativo, na medida en que se aprecian tódolos aspectos que inciden en cada 

situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de 

desenvolvemento do alumno. 

 Orientador, dado que aporta ó alumno ou alumna a información precisa para 

mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 



 Continuo, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 

momentos ou fases.  

 8.1. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 

No proceso de avaliación débense formular as preguntas que, como e cando avaliar.  

Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe son a resposta a que avaliar. 

Os criterios describen aquilo que se quere valorar e que o alumno debe lograr, tanto 

en coñecementos como en competencias; mentres que os estándares de aprendizaxe 

son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer. 

Deben ser observables, medibles e avaliables. 

Tanto os criterios de avaliación como os estándares de aprendizaxe de matemáticas  

aparecen no Decreto 86/2015 que establece o currículo da Ensinanza Secundaria 

Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e que xa mencionamos en cada 

unidade didáctica. 

8.2. Momentos de avaliación 

A resposta a cando avaliar é sempre, ó longo de todo o proceso de ensinanza - 

aprendizaxe. 

Os momentos de avaliación son a resposta a como avaliar. Se contemplan tres 

momentos imprescindibles para levar a cabo un bo proceso de avaliación: 

 Avaliación inicial: Proporciona datos acerca do punto de partida individual e 

colectivo, proporcionando unha primeira fonte de información sobre os 

coñecementos previos e características persoais e colectivas, que permiten unha 

atención ás diferenzas e unha metodoloxía adecuada. Esta avaliación debera 

facerse tanto ó inicio do curso (mediante unha proba tipo test) como ó inicio das 

unidades didácticas (de forma oral mediante preguntas ao grupo). 



  Avaliación formativa ou procesual: Ó largo de todo o  proceso de ensinanza 

aprendizaxe se tratará de facer un seguimento o máis personalizado posible da 

evolución de cada un dos alumnos, mediante a observación dos cadernos de 

exercicios, actividades individuais, saídas ó encerado, participación nas 

actividades, … De este modo se poderá determinar si  necesita actividades de 

reforzo, ou polo contrario necesita actividades de ampliación. 

  Avaliación sumativa ou final: Establece os resultados ó remate do proceso total 

de aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 

Ó longo do desenvolvemento de tódalas unidades didácticas se manterán estes 

principios.  

Valorarase tamén o caderno de traballo facendo fincapé na orde e na limpeza. 

8.3. Procedementos de avaliación. Criterios de cualificación. 

Criterios de cualificación: 

Durante o desenvolvemento das unidades e/ou ao final destas o profesorado valorará 

o grao de comprensión e consecución d cada un dos criterios de avaliación 

cualificando cada un dos estándares de aprendizaxe relacionados coa unidade 

mediante observación respostas tanto orais como escritas durante as clases. 

Ao longo de cada trimestre o profesorado realizará varias probas escritas (sempre 

máis de unha). As probas serán cualificadas numericamente de 0 a 8, o valor de cada 

exercicio estará indicado na folla do exame. 

Estas probas estarán clasificadas en dúas categorías: as probas de tipo A realizaranse 

sempre con anuncio previo de máis de tres días; as probas de tipo B poderán ser 

realizadas sen anuncio previo, poderán estar preparadas para responder utilizando so 

parte dunha sesión ou poderán estar preparadas como traballo das sesións de garda 

si falta a profesora. 



As probas de categoría A estarán ponderadas 3 veces sobre as probas de tipo B. 

Nalgún caso poderase repartir a materia correspondente a unha proba para realizar 

probas en distintas datas polo que as distintas probas serán cualificadas 

numericamente sumando 8. 

As probas terán en conta aqueles contidos de trimestres anteriores que sexan 

necesarios nas unidades impartidas, de modo que a avaliación sexa en todo momento 

continua. 

Algúns dos temas/unidades serán avaliados mediante rúbricas preparadas polo 

profesorado. 

A ausencia non xustificada a un exame/proba de categoría A valorarase cun 0. Pola 

contra, no caso de haber un motivo debidamente xustificado (xustificante oficial), a 

profesora tratará de realizar outra proba para dito alumno/a. No caso de que non sexa 

posible, determinará unha cualificación en función das anotacións diarias do alumno/a 

ata ese momento, ou outras probas posteriores que inclúan ditos contidos. 

A ausencia non xustificada a unha proba de categoría B valorarase cun 0. Pola contra, 

a ausencia xustificada significará unha nota menos para o alumno/a (non se repetirán 

probas de categoría B en ningún caso). Se o alumno está en clase pero non entrega 

a proba suporá un 0 en dita proba. 

 

Cualificación de procesos, métodos e actitudes: 

 A cualificación deste apartado consistirá na observación diaria do profesorado 

hacia o alumnado e terase en conta a autoavaliación que fará o alumnado ao 

respecto. 

 Cualificarase: 



 Expresión oral. Forma na que se responden as preguntas do profesorado, na 

que se explica a realización dun exercicio ou problema... 

 Análise e comprensión de enunciados. Grao de comprensión dos enunciados 

e reflexión sobre as respostas posibles. 

 Profundización nos problemas. Reflexión posterior á realización, repetición de 

exercicios similares, cambio de enfoque se non o sabemos resolver,... 

 Entrega en tempo e forma. Dentro de prazo e con presentación axeitada. 

 Material. Asistir a clase e ás probas co material requerido. 

 Caderno. Deberá conter aa datas, todos os exercicios e apuntes ademais de 

todas as correccións necesarias, cunha presentación axeitada respectando 

marxes, cores,... 

 Traballo, esforzo e interese. Grao de esforzo e de interese demostrados no 

proceso de aprendizaxe, na aula e fóra da aula. 

 Ocio matemático. Participar en actividades programadas polo departamento 

dentro e fóra da aula. 

 Orde na aula. Permanecer sentados, en silencio, atentos e respectando a 

quenda. 

 Respecto. Aos compañeiros/as, ao profesorado, á materia, aos materiais do 

centro, absténdose de facer comentarios ou ruidos inapropiados durante a 

clase. 

 

Recuperacións: 

Ao inicio das avaliacións segunda e terceira, e ao rematar a terceira, farase un exame 

de recuperación da avaliación para alumnado cualificados con menos dun 5 nesa 

avaliación ou queiran subir nota. 



Para o cálculo da nova cualificación da avaliación, e tendo en conta que se trata de 

avaliación continua, so se modificará a nota correspondente aos estándares de 

aprendizaxe avaliados nos distintos modos de recuperación. 

 

Proba e cualificación final: 

O alumnado que obteña 5 ou máis en cada avaliación considerase aprobado. A súa 

cualificación final será a nota media das tres notas de conceptos das tres avaliacións 

e a media ponderada das notas de Procedementos, métodos e actitudes matemáticas 

(a primeira avaliación pesará 1, a segunda 2 e a terceira 3 xa que se considera que o 

alumnado debe mellorar durante o proceso). 

O alumnado que considerado aprobado, decida presentarse a subir nota dunha 

avaliación ou do curso será cualificado da mesma maneira que os non aprobados 

(30% nota orixinal + 70% nota de recuperación). 

O alumnado que, feitas as recuperacións das tres avaliacións, teña unha avaliación 

suspensa (coa nota de conceptos inferior a 3,5), realizará en xuño unha proba final 

desa avaliación. A nova nota de conceptos para o alumno/a correspondente a dita 

avaliación será 30% nota orixinal + 70% nota de recuperación. Se o alumno/a obtén 

menos dun 2 ao facer a ponderación correspondente a esta recuperación, tería a 

materia suspensa e tería que examinarse en setembro. Se o alumno obtén entre un 2 

e un 3 ao facer a ponderación correspondente a esta recuperación, e a media dos 

conceptos das tres avaliacións é inferior a 3,5, tería a materia suspensa  e tería que 

examinarse en setembro. Se o alumno obtén entre un 2 e un 3 ao facer a ponderación 

correspondente a esta recuperación, pero a media dos conceptos das tres avaliacións 

é superior a 3,5,e ao sumar a nota de Procedemento, métodos e actitudes 

matemáticas chega a un 5, o alumno/a superará o curso cun 5. Se o alumno obtén 



entre un 3 e un 4 ao facer a ponderación correspondente a esta recuperación, e a 

media dos conceptos das tres avaliacións é inferior a 3,5, tería a materia suspensa  e 

tería que examinarse en setembro. Se o alumno obtén entre un 3 e un 4 ao facer a 

ponderación correspondente a esta recuperación, pero a media dos conceptos das 

tres avaliacións é superior a 3,5,e ao sumar a nota de Procedemento, métodos e 

actitudes matemáticas chega a un 5, o alumno/a superará o curso coa nota acadada 

por redondeo. 

O alumnado que, feitas as recuperacións das tres avaliacións, teña dúas ou tres 

avaliacións suspensas (coa nota de conceptos inferior a 3,5), realizará en xuño unha 

proba final cos contidos de  toda a materia. A nova nota de conceptos para o alumno/a 

correspondente a dita avaliación será 30% nota orixinal + 70% nota de recuperación. 

Se o alumno/a obtén menos dun 3 ao facer a ponderación correspondente a esta 

recuperación, tería a materia suspensa e tería que examinarse en setembro. Se o 

alumno obtén entre un 3 e un 4 ao facer a ponderación correspondente a esta 

recuperación, e a media dos conceptos das tres avaliacións é inferior a 3,5, tería a 

materia suspensa  e tería que examinarse en setembro. Se o alumno obtén entre un 

3 e un 4 ao facer a ponderación correspondente a esta recuperación, pero a media 

dos conceptos das tres avaliacións é superior a 3,5,e ao sumar a nota de 

Procedemento, métodos e actitudes matemáticas chega a un 5, o alumno/a superará 

o curso coa nota acadada por redondeo. 

Se o alumno/a suspendeu a primeira ou segunda avaliación por non superar os 

estándares de aprendizaxe correspondentes ao bloque 1, non realizará unha proba 

escrita de avaliación senón que deberá demostrar durante toda a terceira avaliación 

que ten superados estes estándares. 



Se un alumno/a suspende a terceira avaliación por non ter superados os estándares 

de aprendizaxe correspondentes ao bloque 1, (pero co apartado dos estándares 

avaliables mediante probas escritas aprobado) non realizará unha proba escrita de 

recuperación, deberá presentarse en setembro e demostrar que durante o verán 

superou eses estándares de aprendizaxe presentado un caderno correcto e completo, 

e responder unha entrevista oral. 

A profesora informará ao alumnado da cualificación acadada cos datos do momento 

e o alumno/a decidirá se estima convinte presentarse á proba final para subir nota. 

Para aprobar a materia é necesario obter unha nota mínima de 5. Por debaixo de 4 e 

por riba de 5 efectuarase un redondeo ó número enteiro máis próximo para determinar 

a cualificación. As cualificacións entre 4 e 5 truncaranse. 

 

Avaliación extraordinaria: 

Aqueles alumnos que en xuño non superen a materia terán que presentarse a unha 

proba extraordinaria, de carácter práctico, en setembro na que terán que examinarse 

de toda a materia. Cualificarase de 0 a 10 e para levar unha puntuación positiva nesta 

proba, é necesario obter unha nota superior ou igual a 5 sobre 10.  

As cualificación menores a 5 truncaranse. 

Recuperación da materia pendente: 

Este curso so temos un alumno de 2ºESO coa materia pendente de 1ºESO. Como 

este alumno irá a apoio as 5 horas semanais da materia, se supera positivamente as 

primeira e segunda avaliación de 2ºESO, quedará automaticamente aprobada a 

materia de matemáticas de 1ºESO 

 

 



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Os alumnos e alumnas son diferentes no seu ritmo de aprendizaxe, coñecementos 

previos, experiencias, etc. Por isto faise patente a necesidade de educar atendendo a 

diversidade. 

No noso caso, a atención á diversidade debe ter en conta aqueles contidos nos que 

os alumnos conseguen rendementos moi diferentes, en matemáticas este caso 

preséntase na resolución de problemas. Aínda que a práctica e a utilización de 

estratexias de resolución de problemas deben desempeñar un papel importante no 

traballo de todos os alumnos, o tipo de actividade concreta que se realice e os 

métodos que se utilicen variarán necesariamente de acordo cos diferentes grupos de 

alumnos; e o grao de complexidade e a profundidade da comprensión que se alcance 

non serán iguais en todos os grupos e/ou por parte de cada alumno/a. Este feito 

aconsella organizar as actividades e problemas en actividades de reforzo e de 

ampliación, nas que poidan traballar os alumnos de acordo aos súas características. 

Outro aspecto a ter en conta tamén é que non todo o alumnado adquire ao mesmo 

tempo e coa mesma intensidade os contidos tratados. Por iso, tratarase de asegurar 

un nivel mínimo para todo o alumnado ao final de cada curso, dando oportunidades 

para recuperar nos cursos sucesivos os coñecementos non adquiridos no seu 

momento, tendo en conta que o modelo de programación dos contidos nesta etapa é 

en espiral. 

A falta de comprensión dun contido matemático pode ser debida, entre outras causas, 

a que os conceptos ou procedementos sexan demasiado difíciles para o nivel de 

desenvolvemento matemático do alumnado, ou pode ser debido a que o ritmo non é 

o axeitado. 



A atención á diversidade, dende o punto de vista metodolóxico, terase presente en 

todo o proceso de aprendizaxe e levaranos aos profesores a: 

 Detectar os coñecementos previos do alumnado ao empezar un tema. Os 

alumnos/as aos que se lle detecte unha lagoa nos seus coñecementos, débeselles 

propoñer un ensino compensatorio, no que debe desempeñar un papel importante 

o traballo en situacións concretas. 

 Procurar que os contidos matemáticos novos que se ensinan conecten cos 

coñecementos previos e sexan adecuados ao seu nivel cognitivo. 

 Propiciar que a velocidade da aprendizaxe a marque o propio alumno. 

 Intentar que a comprensión por parte do alumnado de cada contido sexa suficiente 

para unha mínima aplicación e para enlazar cos contidos que se relacionan con 

el. 

 Por outra banda, tamén sería beneficioso propoñer exercicios e actividades de 

ampliación a aquel alumnado que polas súas características alcancen os 

obxectivos mínimos de forma máis rápida que a media da súa clase. 

Todas estas medidas faranse sempre tendo en conta as indicacións do Departamento 

de Orientación do centro.  

 

10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS E EDUCACIÓN EN VALORES 

A área de matemáticas debe potenciar a ensinanza dos elementos transversais, 

contribuíndo a difundir estas ensinanzas e conseguir que as alumnas e os alumnos 

cheguen a ser cidadáns e cidadás responsables. 

 A igualdade entre os sexos e a educación para a paz introducirase fomentando 

o desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns de sexo, e 

potenciando un clima, tanto nos grupos de traballo como na clase, de aceptación, 



respecto e valoración das solucións distintas das propias que sexan aportadas 

tanto polos alumnos como polas alumnas. Así mesmo o/a profesor/a de 

matemáticas deberá empregar diariamente unha linguaxe non sexista e coidar de 

que os enunciados dos exercicios e problemas non reproduzan roles sexistas.  

 A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de  

exercicios e problemas, de datos que se refiran a situacións de coidado da saúde 

e prevención de enfermidades que están presentes a cotío nos medios de 

comunicación.  

 A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo 

cooperativo, o respecto polas opinións doutros así como a flexibilidade para 

modificar o propio punto de vista, e a responsabilidade persoal no cumprimento 

das tarefas. Ademais, contextualizaranse as actividades na realidade social que 

rodea ó alumno, de modo que se promova a reflexión crítica, a solidariedade e a 

igualdade en cuestións relacionadas con diferenzas de raza, ideoloxía, relixión,…  

 A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as 

informacións expresadas mediante linguaxes numéricas, gráficas e estatísticas, 

como os que nos poden ofrecer situacións relacionadas cos porcentaxes nas 

rebaixas, o I.V.E., etiquetas de produtos de alimentación, etc.  

 A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo 

estatístico e a interpretación de gráficas e táboas de datos como as relacionadas 

coa contaminación ambiental, a deforestación, a utilización de enerxías renovables 

e non renovables, a existencia de residuos reciclables ...  

 A educación viaria é importante introducila nos cursos inferiores como elemento 

motivador, aproveitando a afección de algúns alumnos e alumnas aos coches e as 

motos. O seu obxecto é incrementar a reflexión e a conciencia crítica ante 



determinados comportamentos cos vehículos.  Por exemplo nas relacións de 

proporcionalidade trataranse problemas de móbiles, nos que se poderá falar da 

limitación de velocidade.  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Dentro das actividades complementarias e extraescolares están previstas as 

seguintes: 

a. Concurso de enigmas matemáticos (1º trimestre) 

b. Concurso de fotografía “As mates no mundo real” (2º trimestre) 

 

12. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS 

O primeiro día de clase informarase ao alumnado dos criterios de avaliación e 

cualificación. Quedará unha copia colgada no taboleiro da aula e a documentación 

estará dispoñible na web do centro. 

 

13. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN E DA PRÁCTICA DOCENTE 

Toda programación didáctica será flexible, revisándose e modificándose en función 

do que ocorre tanto na aula como no exterior da aula (adaptándose ás necesidades 

da sociedade), como se aplica dita programación (debemos ter en conta o tipo de 

alumnado) e os resultados obtidos, é dicir, si conseguimos alcanzar os obxectivos 

fixados ó comezo da súa realización. Co fin de avaliar a programación empregaremos 

a táboa do ANEXO I Ademais, debemos realizar unha autoavaliación da práctica 

docente (ANEXO II). Este proceso debe ser continuo co obxecto de axustar a 

intervención educativa de acordo coas aprendizaxes reais do alumnado. Por último, 

faremos unha avaliación por parte do alumnado (ANEXO III). 



14. Primeiro de ESO 

14.1. Secuenciación e temporalización de contidos 1ºESO 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Probas

Avaliac. Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Aval.

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas

Todas B1.1 Planif icación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas Todos

B1.2
Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

Todos

B1.3
Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación 
de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc

Todos

B1.4

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

Todos

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

B1.6
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dif icultades propias do traballo científ ico Todos

B1.7 Utilización de medios tecnológicos no proceso de aprendizaje para: Todos

 – Recollida ordenada e organización de datos.

 – Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, 
funcionais ou estadísticos.

 – Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades geométricas ou 
funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estadístico.

 – Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas.

 – Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo 
e os resultados e as conclusións obtidos.

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

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra
1ª 1 B2.6 Potencias de números naturais con expoñente natural: operacións. Set 2

Naturais 
Divisib

B2.7
Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces 
aproximadas.

Set 2

B2.8 Xerarquía das operacións. Set 3

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

Set 1

B2.10 Divisibilidade dos números naturais: criterios de divisibilidade. Set 2

B2.11
Números primos e compostos. Descomposición dun número en factores. 
Descomposición en factores primos. Set 2

B2.12
Múltiplos e divisores comúns a varios números. Máximo común divisor e 
mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais. Out 2

B2.13
Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. Out 2

B2.14
Potencias de base 10. Utilización da notación científ ica para representar 
números grandes. Out 1

B2.20
Signif icados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do 
cálculo: números triangulares, cadrados, pentagonais, etc. Out 1 x

1ª 2 B2.1 Números negativos: signif icado e utilización en contextos reais. Out 4

Enteiros B2.2
Números enteiros: representación, ordenación na recta numérica e 
operacións. Operacións con calculadora. Out 3

B2.8 Xerarquía das operacións. Out-Nov 6

Temporalización



 

 

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

Nov 4 x

1ª 3 B2.3
Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. Comparación de 
fraccións. Representación, ordenación e operacións. Nov 3

Fraccion B2.8 Xerarquía das operacións. Nov 5

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

Nov 3

B2.13
Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. Dec 4

B2.14
Potencias de base 10. Utilización da notación científ ica para representar 
números grandes. Dec 3 x

2ª 4 B2.4 Números decimais: representación, ordenación e operacións. Dec 2

Decimais B2.5 Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións. Dec 2

B2.8 Xerarquía das operacións. Dec 3

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

Dec 2

B2.13 Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: operacións. Dec 2

B2.14
Potencias de base 10. Utilización da notación científ ica para representar 
números grandes Dec 2 x

2ª 5 2.15
Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais. Xan 3

Proporc 2.16
Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. Factores de conversión. Magnitudes 
directamente proporcionais. Constante de proporcionalidade. Xan 3

2.17
Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou 
variacións porcentuais. Repartición directamente proporcional. Xan 5 x

2ª 6 B2.18 Iniciación á linguaxe alxébrica. Feb 1

Álxebra B2.19
Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que representen situacións reais, 
á alxébrica, e viceversa. Feb 1

B2.20
Significados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do 
cálculo: números triangulares, cadrados, pentagonais, etc. Feb 3

B2.21

A linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. 
Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica.

Feb 3

B2.22

Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita (métodos alxébrico e gráf ico). 
Resolución. Interpretación das solucións. Ecuacións sen solución. Resolución 
de problemas.

Feb 3 x

B4 BLOQUE 4: Funcións

2ª 7 B4.1
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos nun 
sistema de eixes coordenados Feb 2

Funcións B4.2
Concepto de función: variable dependente e independente. Formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráf ica e fórmula). Feb 4

B4.3

Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identif icación da pendente da recta. 
Representacións da recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a 
partir dunha recta

Marzo 4

B4.4
Utilización de calculadoras gráf icas e softw are específ ico para a construción 
e a interpretación de gráf icas.

Marzo 1 x

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade
3ª 8 B5.1 Poboación e individuo. Mostra. Variables estatísticas Marzo 0,5

Estat Prob B5.2 Variables cualitativas e cuantitativas Marzo 0,5

B5.3 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas Marzo 0,5



 

 

 

 

 

B5.4 Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia Marzo 1

B5.5 Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias Marzo 0,5

B5.6 Medidas de tendencia central Marzo 1

B5.7
Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de 
datos, creación e interpretación de gráf icos e elaboración de informes

Marzo 1

B5.8 Fenómenos deterministas e aleatorios Marzo 0,5

B5.9
Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos 
aleatorios sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación

Marzo 1

B5.10
Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade 
mediante a simulación ou experimentación.

Marzo 1

B5.11 Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables Marzo 0,5

B5.12
Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore 
sinxelos.

Marzo 1

B5.13
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos 
sinxelos.

Marzo 1 x

B3 BLOQUE 3: Xeometría

3ª 9 B3.1
Elementos básicos da xeometría do plano. Relacións e propiedades de 
f iguras no plano: paralelismo e perpendicularidade.

Abril 2

Xeomet 
Básica

B3.2
Ángulos e as súas relacións.

Abril 2

B3.3 Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz e bisectriz. Propiedades. Abril 2

B3.4 Figuras planas elementais: triángulo, cadrado e figuras poligonais. Abril 2

B3.4 Figuras planas elementais: circunferencia, círculo, f iguras circulares. Abril 2

B3.5 Clasif icación de triángulos e cuadriláteros. Propiedades e relacións. Abril 2 x

3ª 10 B3.6 Medida e cálculo de ángulos de f iguras planas Maio 4

Perím 
Áreas

B3.7
Cálculo de áreas e perímetros de f iguras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples

Maio 4

B3.8 Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares Maio 4 x

3ª 11 B3.9
Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos e clasificación. 
Áreas e volumes

Maio 5

Corp Xeom B3.10
Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, 
superf icies e volumes do mundo físico

Xuño 5

B3.11
Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas

Xuño 2 x



 

14.2. Relación de aspectos curriculares en cada unidade 1ºESO 

 

 

 

 

 

Temas Identif. Identif. Identific Competenc. Estándares de aprendizaxe Grao mín. % Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.indObservac. CL EOE CA TIC EMP EC PV

Todos B1.1 B1.1 MAB1.1.1 CCL, CMCCT
Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

50 2 80 x x

Todos B1.2 B1.2
MACB1.2.1 
MACB1.2.2

CMCCT
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre
os datos, e contexto do problema) e relaciónaa co número de solucións do
problema.

50 1 80 x x x

B1.3
MACB1.2.3 
MACB1.2.4

CMCCT
Realiza estimacións, elabora conxecturas e reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas, sobre os resultados dos problemas, valorando a súa
utilidade e eficacia.

50 0,5 100 x x

Todos B1.2 B1.4 B1.3
MACB1.3.1 
MACB1.3.2

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

50 0,5 100 x x x x x x

Todos B1.3 B1.4
MACB1.4.1 
MACB1.4.2

CMCCT
Afonda nos problemas logo de resolvelos, variando os datos, propondo
novas preguntas, revisando o proceso de resolución, e os pasos e as ideas
importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas 

50 0,5 100 x

Todos B1.4 B1.5 MAB1.5.1 CCL, CMCCT
Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas,
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística).

50 0,5 80 x x x

Todos B1.5 B1.6
MACB1.6.1 
MACB1.6.2

CMCCT, CSC, 
CSIEE

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter
problemas de interese. Establece conexións entre un problema do mundo real
e o mundo matemático.

50 0,5 100 x x x x

MACB1.6.3 CMCCT
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das
matemáticas.

50 0,5 100 x x x x

MACB1.6.4 
MACB1.6.5

CMCCT
Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade,
realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e
as limitacións dos modelos.

50 0,5 100 x

Todos B1.5 B1.7 MAB1.7.1
CMCCT, CAA, 

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

50 1 100 x x

Todos B1.5 B1.8 MACB1.8.1
CMCCT, 

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

50 2 80 x x x

MACB1.8.1
CMCCT, 

CSIEE, CSC

Traballa adecuadamente na materia, acudindo a clase cos materiais
esixidos e nas condicións axeitadas. Elabora un caderno da materia correcto e 
completo.

50 2 20

MACB1.8.2 
MACB1.8.3

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

50 0,5 100 x

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE

Desenvolve actitudes de respecto hacia os compañeiros, os profesores e
a materia.

50 2 100

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE

Desenvolve actitudes e habilidades sociais de curiosidade, indagación e 
respeto, xunto con hábitos de procurar respostas adecuadas.

50 2 100 x

Todos B1.6 B1.9 MAB1.9.1
CMCCT, 

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.

50 0,5 100 x x x

Todos B1.6 B1.10 MAB1.10.1 CMCCT, CAA
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos,
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para
situacións futuras similares.

50 0,5 100 x x x

Todos B1.7 B1.11
MACB1.11.1 
MACB1.11.2

CMCCT, CD

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

50 0,5 100 x x x x x

MACB1.11.3 
MACB1.11.4

CMCCT
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na
solución de problemas. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 

50 0,5 100 x x x

MACB1.11.5 CMCCT
Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións.

50 0,5 100 x x x x x

Todos B1.7 B1.12
MACB1.12.1 
MACB1.12.2 
MACB1.12.4

CCL, CD, 
CSC, CSIEE

Elabora documentos dixitais propios, como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información relevante, compárteos para a súa
discusión ou difusión e utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na aula.

50 0,5 100 x x x x

B3.6 MACB1.12.3 CD, CAA

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.

50 0,5 100 x x x x x

MAPB1.12.4
CD, CSC, 

CSIEE
Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 50 0,5 100 x x x x

20
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Temas transversaisInstrumentos



 

 

1ª Aval 1ª Aval Bloque 2. Números e álxebra

Temas Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mín. % Peso
contid. criterios Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind Observ. CL EOE CA TIC EMP EC PV

1 Do B2.6 B2.1 MAB2.1.1 CMCCT
Identifica os distintos sistemas de numeración (babilonio, romano,
egipcio, decimal,…), interpreta e representa cantidades nestes sistemas de
numeración.

20 1,667 50 50 x x x

MAB2.1.1 CMCCT
Identifica os números naturais e utilízaos para representar, ordenar e
interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

20 1,667 50 50 x x x

Naturais 

Divisib
Ó B2.9 MAB2.1.2 CMCCT

Calcula o valor de expresións numéricas de números naturais mediante as
operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.

40 10 100 x x x

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

40 11 100 x x x

Do B2.8 B2.2 MAB2.2.1 CMCCT
Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de
resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións
elementais.

30 8 100 x x x

Ó B2.14 MAB2.2.2 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.

30 8 100 x x x

MAB2.2.3 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.

30 8 100 x x x x

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

20 6 100 x x

MAB2.2.4 CMCCT Realiza cálculos nos que interveñen raíces cuadradas exactas e enteiras. 20 6 100 x x

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

20 6 100 x x x x

B2.8  B2.9 B2.3 MAB2.3.1 CMCCT

Realiza operacións combinadas entre números naturais, 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.

40 11 100 x x x x

B2.9 B2.4 MAB2.4.1 CMCCT
Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

20 1,667 50 50 x x

MAB2.4.2 CMCCT
Realiza cálculos con números naturais, decidindo a forma máis axeitada
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

20 6 100 x x x

85

2 B2.1 B2.2 B2.1 MAB2.1.1 CMCCT
Identifica os tipos de números (naturais e enteiros) e utilízaos para
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

20 2,5 100 x x x

Enteiros B2.8  B2.9 MAB2.1.2 CMCCT
Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números
mediante as operacións elementais, aplicando correctamente a xerarquía das
operacións.

40 16 100 x x x

MAB2.1.3 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.

40 16 100 x x x

B2.9 B2.13 B2.2 MAB2.2.5 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.

40 16 100 x x x

B2.8  B2.9 B2.3 MAB2.3.1 CMCCT

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 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.

40 16 100 x x x x

B2.8  B2.9 B2.4 MAB2.4.1 CMCCT Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos. 20 2,5 50 50 x x x

MAB2.4.2 CMCCT
Realiza cálculos con números naturais, enteiros, decidindo a forma máis
axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

20 16 100 x x x x

85

3
Do B2.1 Ó 

B2.3
B2.1 MAB2.1.1 CMCCT

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

20 12 100 x x x

Fraccion B2.8  B2.9 MAB2.1.2 CMCCT
Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números
mediante as operacións elementais, aplicando correctamente a xerarquía das
operacións.

40 14 100 x x x

MAB2.1.3 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.

40 14 100 x x x x x

B2.9 B2.13 
B2.14

B2.2 MAB2.2.7 CMCCT
Realiza operacións de conversión entre números decimais e
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo
na resolución de problemas.

30 14 100 x x x

B2.8 B2.9 B2.3 MAB2.3.1 CMCCT

Realiza operacións combinadas entre números enteiros 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.

30 14 100 x x x

B2.9 B2.4 MAB2.4.1 CMCCT
Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

20 5 50 50 x x x x

MAB2.4.2 CMCCT
Realiza cálculos con números naturais, enteiros e fraccionarios decidindo a
forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

20 12 100 x x x

85

Instrumentos Temas transversais



 

2ª Aval 2ª Aval

4 B2.4  B2.5 B2.1 MAB2.1.1 CMCCT
Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) 
e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información
cuantitativa.

20 8 100 x x

Decim B2.8  B2.9 MAB2.1.2 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.

40 14 100 x x x

MAB2.1.3 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.

40 14 100 x x

B2.9  
B2.13  
B2.14

B2.2 MAB2.2.6 CMCCT
Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais,
coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos.

30 8 100 x x x x

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

30 8 100 x

B2.8  B2.9 B2.3 MAB2.3.1 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.

40 14 100 x x x

B2.9 B2.4 MAB2.4.1 CMCCT
Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

20 5 50 50 x

MAB2.4.2 CMCCT
Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora),
coherente e precisa.

40 14 100 x x x
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Temas Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso
contid. criterios Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.indObservac. CL EOE CA TIC EMP EC PV

5 2.15 B2.5 MAB2.5.1 CMCCT Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica. 20 16 100 x x x x

Proporc 2.16 Sabe calcular a razón de proporcionalidade e completar proporcións. 40 32 100 x x x x

2.17
Resolve problemas sobre situacións cotiás (mediante regla de tres, uso
de porcentaxes,…)

40 32 100 x x x x

80

6 B2.18 B2.6 MAB2.6.1 CMCCT
Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades
variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante
expresións alxébricas.

25 8 100 x x x

Álxeb B2.19 MAB2.6.1 CMCCT Opera con expresións alxébricas. 25 10 100 x x

B2.20  
B2.21

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.

25 8 100 x x x

B2.22 B2.7 MAB2.7.1 CMCCT Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 25 12 100 x x x

MAB2.7.2 CMCCT Resolve ecuacións de primeiro grao e interpreta o resultado obtido. 25 28 100 x x

Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de
primeiro grao.

25 14 100 x x x

80
Bloque 4. Funcións  

7 B4.1 B4.1 MAB4.1.1 CMCCT
Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do
plano escribindo as súas coordenadas.

40 14 100 x x

Func B4.2 B4.2 MAB4.2.1 CMCCT
Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a
máis adecuada en función do contexto.

20 10 100 x x

B4.3 B4.3 MAB4.3.1 CMCCT Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 20 10 100 x x

B4.4 B4.4 MAB4.4.1 CMCCT
Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha
táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.

40 14 100 x x

MAB4.4.2 CMCCT Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 30 12 100 x x

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

20 10 100 x x

MAB4.4.4 CMCCT
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.

20 10 100 x x x x

80
3ª Aval 3ª Aval Bloque 5. Estatística e probabilidade Grao mín. %  Peso Pr.escr Tr.indObservac. CL EOE CA TIC EMP EC PV

8 B5.1 B5.1 MAB5.1.1 CMCCT
Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto
de vista da estatística.

30 10 100 x x

Estad 

Prob
B5.2 MAB5.1.1 CMCCT

Entende que as mostras se empregan para obter información da poboación
cando son representativas, e aplícaos a casos concretos.

20 5 100 x x

B5.3 MAB5.1.2 CMCCT
Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto
cualitativas como cuantitativas.

20 5 100 x x

B5.4 MAB5.1.3 CMCCT
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.

40 12 100 x x x x

B5.5 MAB5.1.4 CMCCT
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.

30 10 100 x x x x

B5.6 MAB5.1.5 CMCCT
Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

30 10 100 x x x

B5.4 B5.2 MAB5.2.1 CMCCT
Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos e
calcular as medidas de tendencia central.

20 1 50 50 x x x x

B5.5 MAB5.2.1 CMCCT
Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para xerar gráficos
estatísticos.

20 1 50 50 x x x x

B5.6 B5.7 MAB5.2.2
Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar
información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada.

20 1 50 50 x x x x

B5.8 B5.3 MAB5.3.1 CMCCT Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 20 5 100 x x

B5.9 MAB5.3.2 CMCCT Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 20 1 100 x x

B5.10 MAB5.3.3 CMCCT
Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto da
súa probabilidade ou a aproximación desta mediante a experimentación.

20 1 100 x x x

B5.11 B5.4 MAB5.4.1 CMCCT
Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore
sinxelos.

20 5 100 x x x

B5.12 MAB5.4.2 CMCCT Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 30 8 100 x x

B5.13 MAB5.4.3 CMCCT
Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos
mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como
porcentaxe.

30 10 100 x x
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Instrumentos Temas transversais



 

15. Segundo de ESO 

15.1. Secuenciación e temporalización de contidos 2ºESO 

 

Bloque 3. Xeometría Grao mín. % Peso Pr.escr Tr.indObservac. CL EOE CA TIC EMP EC PV

9 B3.1 B3.1 MAB3.1.1 CMCCT
Recoñece e describe as relacións básicas da xeometría: paralelismo,
perpendicularidade, os distintos tipos ángulos,...

40 18 100 x x x

Xeomet 

Básica
B3.2 MAB3.1.1 CMCCT

Realiza trazados de paralelas, perpendiculares, división dun segmento en
partes iguais,…

25 5 100 x x x

B3.3 MAB3.1.1 CMCCT
Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos
regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías,
etc.).

25 13 100 x x x

B3.4 MAB3.1.2 CMCCT
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.

40 18 100 x x

B3.5 MAB3.1.3 CMCCT
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.

40 18 100 x x

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

25 13 100 x x
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10 B3.6 B3.2 MAB3.2.1 CMCCT Calcula distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas. 40 25 100 x x x

Perím 

Areas
B3.7 MAB3.2.2 CMCCT

Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude
dun arco e a área dun sector circular.

40 25 100 x x x

B3.8 MAB3.2.1 CMCCT
Realiza operacións no sistema sesaxesimal, para o cálculo das medidas
ángulares de figuras planas.

20 15 100 x x x

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

20 15 100 x x x

80

Grao mín. % Peso Pr.escr Tr.indObservac. CL EOE CA TIC EMP EC PV

11 B3.9 B3.3 MAB3.3.1 CMCCT
Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a
linguaxe xeométrica axeitada.

40 18 100 x

Corpos 

Xeom
MAB3.3.2 CMCCT

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

20 12 100 x x x x

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

40 18 100 x x x

B3.10 B3.4 MAB3.4.1 CMCCT Calcula áreas e volumes de corpos xeométricos. 40 18 100 x

B3.11
Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de
corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas.

20 14 100 x x x x
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UNIDADES DIDÁCTICAS Probas

Avaliac. Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesiónsAval.

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas

Todas B1.1 Planif icación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas Todos

B1.2

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 
procura de regularidades e leis, etc.

Todos

B1.3
Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación 
de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc

Todos

B1.4

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

Todos

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

Todos

B1.6
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dif icultades propias do traballo científ ico

Todos

B1.7 Utilización de medios tecnológicos no proceso de aprendizaje para: Todos

 – Recollida ordenada e organización de datos.

 – Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, 
funcionais ou estadísticos.
 – Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades geométricas ou 
funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estadístico.
 – Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas.
 – Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo 
e os resultados e as conclusións obtidos.
 – Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 
información e das ideas matemáticas.

Temporalización



 

 

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra

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

Sep 2

Enteir B2.5 Potencias de números enteiros con expoñente natural: operacións. Sep 3

L-1 B2.6
Potencias de base 10. Utilización da notación científ ica para representar 
números grandes.

Sep 2

B2.7
Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces 
aproximadas.

Sep 2

B2.8 Xerarquía das operacións. Sep 4

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

Out 3

B2.14
Signif icados e propiedades dos números en contextos diferentes ao do 
cálculo (números triangulares, cadrados, pentagonais, etc.).

Out 1 x

17

1ª 2 B2.2
Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións equivalentes. Comparación de 
fraccións. Representación, ordenación e operacións.

Out 2

Fracc B2.3 Números decimais: representación, ordenación e operacións. Out 2

Decim B2.4 Relación entre fraccións e decimais. Conversión e operacións. Out 3

L-2 B2.5
Potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural: 
operacións.

Out 3

B2.8 Xerarquía das operacións. Nov 3

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

Nov 3 x

16

1ª 3 B2.10
Cálculos con porcentaxes (mental, manual e con calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais.

Nov 6

Proporc B2.11
Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria. Factores de conversión. Magnitudes 
directa e inversamente proporcionais. Constante de proporcionalidade.

Nov 4

L-6 B2.12
Resolución de problemas nos que interveña a proporcionalidade directa ou 
inversa, ou variacións porcentuais. Reparticións directa e inversamente 
proporcionais.

Dec 8 x

18

2ª 4 B2.13
Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representen situacións reais, 
á alxébrica, e viceversa.

Dec 2

Algeb B2.15
Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. 
Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e 
regularidades. Valor numérico dunha expresión alxébrica.

Dec 3

1 incóg B2.16
Operacións con expresións alxébricas sinxelas. Transformación e 
equivalencias. Identidades. Operacións con polinomios en casos sinxelos.

Xan 4

L-3,4 B2.17
Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos métodos. Interpretación das solucións. 
Ecuacións sen solución. Resolución de problemas.

Xan 8 x

17
2ª 5 B2.18 Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Xan 3

Sist B2.18 Métodos alxébricos de resolución e método gráfico. Feb 4

L-5 B2.18 Resolución de problemas. Feb 7 x

14
B4 BLOQUE 4: Funcións

2ª 6 B4.1

Concepto de función: variable dependente e independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráf ica e fórmula); crecemento e 
decrecemento; continuidade e descontinuidade; cortes cos eixes; máximos e 
mínimos relativos. Análise e comparación de gráf icas.

Feb 6

Func B4.2
Funcións lineais. Cálculo, interpretación e identificación da pendente da recta. 
Representacións da recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a 
partir dunha recta.

Mar 6

L-11 B4.4
Utilización de calculadoras gráficas e softw are específ ico para a construción 
e interpretación de gráficas.

Mar 2 x

14



 

15.2. Relación de aspectos curriculares en cada unidade 2ºESO 

 

 

 

B3 BLOQUE 3: Xeometría

3ª 7 B3.1
Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. Xustificación xeométrica e 
aplicacións.

Marzo 4

Propor 
Xeom

B3.2
Semellanza: f iguras semellantes. Criterios de semellanza. Razón de 
semellanza e escala.

Abr 4

L-7,8 B3.2 Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. Abr 4 x

12
3ª 8 B3.3 Poliedros e corpos de revolución: elementos característicos; clasif icación. Abr 3

Corp 
Xeom

B3.3 Poliedros e corpos de revolución. Áreas e volumes. Abr 4

L-9,10 B3.4
Propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo físico.

Abr 3

B3.5
Uso de ferramentas informáticas para estudar formas, configuracións e 
relacións xeométricas.

Abr 1 x

11
B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade

3ª 9 B5.1 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Maio 2

Estad e 
Probab

B5.2 Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia. Maio 2

L-12 B5.3
Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias; diagramas de 
caixa e bigotes.

Maio 2

Ampliar B5.4 Medidas de tendencia central. Maio 2

B5.5
Medidas de dispersión: rango e cuartís, percorrido intercuarílico, varianza e 
desviación típica.

Maio 3

B5.6
Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de 
datos, creación e interpretación de gráficos e elaboración de informes.

Maio 2

B5.7 Fenómenos deterministas e aleatorios. Maio 1

B5.8
Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de experiencias para a súa comprobación.

Maio 2

B5.9
Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade 
mediante a simulación ou experimentación.

Maio 2

B5.10 Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. Xuño 2

B5.11
Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore 
sinxelos.

Xuño 2

B5.12
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos 
sinxelos.

Xuño 3 x

25

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competenc. Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.indObservac.CL EOE CA TIC EMP EC PV

Todos B1.1 B1.1 MAB1.1.1 CCL, CMCCT
Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

50 2 80 x x

Todos B1.2 B1.2
MACB1.2.1 
MACB1.2.2

CMCCT
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema) e relaciónaa co número de
solucións do problema.

50 1 80 x x x x

B1.3
MACB1.2.3 
MACB1.2.4

CMCCT, CAA
Realiza estimacións, elabora conxecturas e reflexiona sobre o
proceso de resolución de problemas, sobre os resultados dos problemas,
valorando a súa utilidade e eficacia.

50 0,5 100 x x x x

Todos B1.2 
B1.4

B1.3
MACB1.3.1 
MACB1.3.2

CMCCT, 
CCEC

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

50 0,5 100 x x x x x x x

Todos B1.3 B1.4
MACB1.4.1 
MACB1.4.2

CMCCT, CAA

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

50 0,5 100 x x x

Todos B1.4 B1.5 MAB1.5.1 CCL, CMCCT
Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións
obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística).

50 0,5 80 x x x x x x x

Temas transversaisInstrumentos



 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 2
Do B2.1 
ó B2.9

B2.1 MAB2.1.1 CMCCT
Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais)
e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.

25 10 100 x x x x

Fracc e 

Decim
MAB2.1.2 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.

50 15 100 x x x

MAB2.1.3 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.

50 15 100 x x x x

Do B2.1 
ó B2.9

B2.2 MAB2.2.1 CMCCT
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e
base fraccionaria, e aplica as regras básicas das operacións con
potencias.

40 10 100 x

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

40 15 100 x

B2.8  
B2.9

B2.3 MAB2.3.1 CMCCT

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimáis 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.

50 15 100 x x x

B2.9 B2.4 MAB2.4.1 CMCCT
Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos
ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no
problema.

30 2,5 80 20 x x x x

MAB2.4.2 CMCCT
Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimáis, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora),
coherente e precisa.

30 2,5 80 20 x x x x

85

3 6 B2.10 B2.5. MAB2.5.1 CMCCT
Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes).

40 20 100 x x x x x

Proporc. B2.11 MAB2.5.1 CMCCT
Emprega relacións de proporcionalidade numérica para resolver
problemas en situacións cotiás. (Repartos directos e inversos)

40 50 100 x x x x x x x

B2.12 MAB2.5.2 CMCCT
Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que
non son directa nin inversamente proporcionais.

25 10 100 x x

80
2ª Aval 2ª Aval

4 3, 4
Do B2.13 
ó B2.16

B2.6 MAB2.6.1 CMCCT
Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades
variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades,
mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

25 8 100 x x x

Álgebra MAB2.6.2 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.

25 8 100 x x x x

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

50 12 100 x x x

B2.17 B2.7 MAB2.7.1. CMCCT Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 25 8 100 x

MAB2.7.2 CMCCT
Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, e interpreta o resultado
obtido.

50 18 100 x x x

MAB2.7.2 CMCCT
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante
ecuacións de primeiro e segundo grao.

50 18 100 x x

MAB2.7.2 CMCCT
Resolve problemas da vida real utilizando ecuacións de primeiro e
segundo grao.

25 8 100 x x x x

80

5 5 B2.18 B2.7 MAB2.7.1. CMCCT Comproba, dado un sistema, se uns números son solución deste. 25 15 100 x

Sistemas MAB2.7.2 CMCCT
Resolve sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, e interpreta o 
resultado obtido.

50 25 100 x x x

MAB2.7.2 CMCCT
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante 
sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas,.

50 25 100 x x

MAB2.7.2 CMCCT
Resolve problemas da vida real utilizando sistemas de ecuacións lineais
con dúas incógnitas.

25 15 100 x x x x

80
Bloque 4. Funcións

Temas Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso
contid. criterios Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.indObservac.CL EOE CA TIC EMP EC PV

6 11 B4.1 B4.1 MAB4.1.1 CMCCT
Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e 
elixe a máis adecuada en función do contexto.

25 10 100 x x x x x x

Func B4.1 B4.2 MAB4.2.1 CMCCT Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 25 8 100 x x

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

50 12 100 x x

B4.2 B4.3 MAB4.3.1 CMCCT
Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou
dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.

50 14 100 x x x x x

B4.4 MAB4.3.2 CMCCT Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 25 12 100 x x x x

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

25 12 100 x x x x

MAB4.3.4 CMCCT

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.

25 12 100 x x x x x x x

80

Instrumentos Temas transversais



 

3ª Aval 3ª Aval Bloque 3. Xeometría

Temas Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso
contid. criterios Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.indObservac.CL EOE CA TIC EMP EC PV

7 7, 8 B3.1 B3.1 MAB3.1.1 CMCCT

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.

20 15 100 x x x x

Proporc 

Geom
MAB3.1.2 CMCCT

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.

40 35 100 x x x

B3.2 B3.2 MAB3.2.1 CMCCT
Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a
razón de superficies e volumes de figuras semellantes.

20 15 100 x x x x

MAB3.2.1 CMCCT
Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos,
mapas e outros contextos de semellanza.

40 15 100 x x x x x

80

8 9, 10 B3.3 B3.3 MAB3.3.1 CMCCT
Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando 
a linguaxe xeométrica axeitada.

20 12 100 x x x x

Corpos 

Xeométr
MAB3.3.2 CMCCT

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

20 12 100 x x x x

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

50 12 100 x x x x x

B3.4  
B3.5

B3.4 MAB3.4.1 CMCCT Calcula áreas e volumes de corpos xeométricos. 50 24 100 x x x

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

40 20 100 x x x x x x

80

Bloque 5. Estatística e probabilidade

Temas Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

contid. criterios Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.indObservac.CL EOE CA TIC EMP EC PV

9 12
Do B5.1 
ó B5.5

B5.1 MAB5.1.1 CMCCT
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.

25 10 100 x x x

Estatíst Ampliar MAB5.1.2 CMCCT

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.

50 12 100 x x x x

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

25 10 100 x x x x x

Do B5.2 
ó B5.6

B5.2 MAB5.2.1 CMCCT
Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar
datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central, 
o rango e os cuartís.

25 2 80 20 x x x x x

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

25 2 80 20 x x x x

B5.7 B5.3 MAB5.3.1 CMCCT Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 20 6 100 x x x x

B5.8 MAB5.3.2 Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. 20 6 100 x x x x x x

B5.9 MAB5.3.3 CMCCT
Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo
exacto da súa probabilidade ou a aproximación desta mediante a
experimentación.

20 6 100 x x x x

B5.10 B5.4 MAB5.4.1 CMCCT
Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os
resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en
árbore sinxelos.

50 10 100 x x

B5.11 MAB5.4.2 CMCCT
Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non
equiprobables.

20 6 100 x x x x

B5.12 MAB5.4.3 CMCCT
Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos
mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como
porcentaxe.

50 10 100 x x

80

Instrumentos Temas transversais

Temas transversaisInstrumentos
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Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesiónsAvaliación
B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas

Todas B1.1 Planificación do proceso de resolución de problemas. Todos

B1.2
Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolver subproblemas, reconto 
exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.

Todos

B1.3
Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, 
procura doutras formas de resolución, etc

Todos

B1.4
Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estadísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes correspondentes

Todos

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

Todos

B1.6
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico

Todos

B1.7 Utilización de medios tecnológicos no proceso de aprendizaje para: Todos

– Recollida ordenada e organización de datos.

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estadísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estadístico.

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas 
diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados 
e as conclusións obtidos.

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

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra

1ª 1 B2.1
Números racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa. Números 
decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.

Set 2

Racion B2.2
Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e redondeo. Cifras significativas. 
Erro absoluto e relativo. 

Set 3

Pot Raíc B2.3 Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso. Set 3

L -1, 2 B2.4
Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de números moi pequenos. Operacións 
con números expresados en notación científica.

Set 2

B2.5
Raíces cadradas. Raíces non exactas. Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións.

Out 2

B2.6 Xerarquía de operacións. Out 2 x

1ª 2 B2.9
Transformación de expresións alxébricas. Igualdades notables. Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de polinomios.

Out 3

Introd Álgeb B2.10 Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Out 3

Ecuac Sist B2.12 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas Out 3

L -4, 5 B2.13 Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións. Out 3 x

1ª 3 B2.10 Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos. Nov 4

Ecuac 2º G B2.11 Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous. Nov 4

L -6 B2.13 Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas de ecuacións. Nov 4 x

1ª 4 B2.7
Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en conxuntos de 
números. Expresión usando linguaxe alxébrica. 

Nov 3

Sucesións B2.8 Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes Progresións aritméticas e xeométricas. Nov 3

L -3 B2.8 Progresións aritméticas. Dec 3

B2.8 Progresións xeométricas. Dec 3 x



 

 

 

 

 

B4 BLOQUE 4: Funcións

2ª 5 B4.1
Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e 
doutras materias. 

Xan 3

Func 1 B4.2
Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica 
correspondente.

Xan 3

Carac Xerais B4.3
Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas e 
enunciados. 

Xan 4

L -7 B4.4
Utilización de calculadoras gráficas e programas de computador para a construción e a 
interpretación de gráficas.

Xan 4 x

2ª 6 B4.5

Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes de diferentes ámbitos 
de coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da táboa, a representación gráfica e 
a obtención da expresión alxébrica. 

Feb 4

Func Element B4.6 Expresións da ecuación da recta. Feb 4

L - 8 B4.7
Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar s ituacións da vida 
cotiá.

Feb 4 x

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade

2ª 7 B5.1
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables estatísticas: 
cualitativas, discretas e continuas.

Feb 2

Estatíst B5.2 Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade dunha mostra. Feb 2

L -13 B5.3 Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Feb 2

B5.4 Gráficas estatísticas. Feb 2

B5.5 Parámetros de posición: cálculo, interpretación e propiedades. Marzo 2

B5.6 Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e propiedades. Marzo 2

B5.7 Diagrama de caixa e bigotes. Marzo 1

B5.8 Interpretación conxunta da media e a desviación típica. Marzo 2

B5.9

Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, con interpretación da información e detección de erros e 
manipulacións.

Marzo 2

B5.10

Utilización de calculadora e outros medios tecnolóxicos axeitados para a análise, a 
elaboración e a presentación de informes e documentos sobre informacións estatísticas nos 
medios de comunicación.

Marzo 2 x

3ª 8 B5.11 Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral. Abril 2

Probab B5.12
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace. Diagramas de árbore sinxelos. 
Permutacións; factorial dun número.

Abril 3

L -14 B5.13
Utilización da probabilidade para tomar decisións fundamentadas en diferentes contextos.

Abril 2 x

B3 BLOQUE 3: Xeometría

3ª 9 B3.2
Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar 
formas, configuracións e relacións xeométricas.

Maio 3

Geom Plano B3.3 Xeometría do plano. Perímetros e áreas. Maio 4

L -9, 10, 11 B3.4
Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución 
de problemas. 

Maio 4

B3.6 Translacións, xiros e simetrías no plano. Maio 3 x

3ª 10 B3.1 Xeometría do espazo: poliedros e corpos de revolución. Maio 3

Geom Espac B3.4
Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución 
de problemas.

Maio 3

L -12 B3.5 Xeometría do espazo: áreas e volumes. Maio 3

B3.7 Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos poliedros e corpos de revolución. Maio 3

B3.8 A esfera. Interseccións de planos e esferas. Xuño 3

B3.9
O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun 
punto.

Xuño 2

B3.2
Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar 
formas, configuracións e relacións xeométricas.

Xuño 2 x



 

16.2. Relación de aspectos curriculares en cada unidade 3ºESO Académicas 

 

 

 

Temas Identif. Identif. Identific Competenc Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

Todos B1.1 B1.1 MACB1.1.1 CCL, CMCCT
Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

60 2 20 80 x x

Todos B1.2 B1.2
MACB1.2.1 
MACB1.2.2

CMCCT
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os
datos, e contexto do problema) e relaciónaa co número de solucións do
problema.

60 1 20 80 x x x

MACB1.2.3 
MACB1.2.4

CMCCT
Realiza estimacións, elabora conxecturas e reflexiona sobre o proceso de
resolución de problemas, sobre os resultados dos problemas, valorando a
súa utilidade e eficacia.

60 0,5 100 x x

Todos B1.2 B1.4 B1.3
MACB1.3.1 
MACB1.3.2

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

60 0,5 100 x x x x x x

Todos B1.3 B1.4
MACB1.4.1 
MACB1.4.2

CMCCT

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

60 0,5 100 x

Todos B1.4 B1.5 MACB1.5.1 CCL, CMCCT
Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas,
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística.

60 0,5 20 80 x x x

Todos B1.5 B1.6 
MACB1.6.1 
MACB1.6.2

CMCCT, CSC, 
CSIEE

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter
problemas de interese. Establece conexións entre un problema do mundo
real e o mundo matemático.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.6.3 CMCCT
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a
resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das
matemáticas.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.6.4 
MACB1.6.5

CMCCT
Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade,
realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación
e as limitacións dos modelos.

60 0,5 100 x

Todos B1.5 B1.7 MACB1.7.1
CMCCT, CAA, 

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

60 1 100 x x

Todos B1.5 B1.8 MACB1.8.1
CMCCT, 

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

60 2 20 80 x x x

MACB1.8.1
CMCCT, 

CSIEE, CSC

Traballa adecuadamente na materia, acudindo a clase cos materiais esixidos
e nas condicións axeitadas. Elabora un caderno da materia correcto e
completo.

60 2 80 20

MACB1.8.2 
MACB1.8.3

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

60 0,5 100 x

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE

Desenvolve actitudes de respecto hacia os compañeiros, os profesores e a
materia.

60 2 100

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE

Desenvolve actitudes e habilidades sociais de curiosidade, indagación e
respeto, xunto con hábitos de procurar respostas adecuadas.

60 2 100 x

Todos B1.6 B1.9 MACB1.9.1 CMCCT, 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.

60 0,5 100 x x x

Todos B1.6 B1.10 MACB1.10.1 CMCCT, CAA
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos,
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

60 0,5 100 x x x

Todos B1.7 B1.11
MACB1.11.1 
MACB1.11.2

CMCCT, CD

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

60 0,5 100 x x x x x

MACB1.11.3 
MACB1.11.4

CMCCT

Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na
solución de problemas. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas.

60 0,5 100 x x x

MACB1.11.5 CMCCT
Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas,
extraer informacións e elaborar conclusións.

60 0,5 100 x x x x x

Todos B1.7 B1.12
MACB1.12.1 
MACB1.12.2 
MACB1.12.4

CCL, CD, CSC, 
CSIEE

Elabora documentos dixitais propios, como resultado do proceso de procura,
análise e selección de información relevante, compárteos para a súa
discusión ou difusión e utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na aula.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.12.3 CD, CAA

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.

60 0,5 100 x x x x x

MAPB1.12.4
CD, CSC, 

CSIEE
Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 60 0,5 100 x x x x

20

Instrumentos

Estándares de aprendizaxe avaliables  /     Indicadores de logro  (1) Criterios de cualificacion e instrumentos de avaliación

Temas transversais

Temas transversais



 

 

 

1ª Aval Bloque 2. Números e álxebra

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competenc Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

1 L -1, 2 B2.1-6 B2.1 MACB2.1.1 CMCCT
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.

25 8 100 x x x x

Racion MACB2.1.2. CMCCT
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.

25 8 100 x x x

Pot Raíc MACB2.1.3 CMCCT Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 25 8 100 x x x

MACB2.1.4 CMCCT
Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera
con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

50 8 100 x x x

MACB2.1.5 CMCCT
Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por
defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica
os seus procedementos.

25 8 100 x x x

MACB2.1.6 CMCCT
Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para
determinar o procedemento máis adecuado.

25 8 100 x x x

MACB2.1.7 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.

25 8 100 x x x

MACB2.1.8 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.

50 8 100 x x x x

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

50 8 100 x x x

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

25 8 100 x x x x

80

2 L- 4, 5 B2.9 B2.3 MACB2.3.1 CMCCT Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 25 10 100 x x x x x x

Álxebra B2.10 MACB2.3.2 CMCCT
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

50 12 100 x x x

Ecuac 

Sistemas
B2.11 MACB2.3.3 CMCCT

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

25 10 100 x x

1º grao B2.3 MACB2.4.1 CMCCT
Formula e resolve alxebricamente ecuacións (de primeiro grao) e interpreta
criticamente o resultado obtido.

25 12 100 x x x x x x x

MACB2.4.1 CMCCT Resolve problemas da vida cotiá utilizando ecuacións. 25 12 100 x x x x x x x

B2.12 B2.4 MACB2.4.1 CMCCT Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 25 12 100 x x

B2.13
Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e
sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

25 12 100 x x x x

80

3 L- 6 B2.9 B2.3 MACB2.3.2 CMCCT
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

50 14 100 x x x x x x

Álxebra B2.10 MACB2.3.3 CMCCT
Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso
combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor
común.

25 14 100 x x x

2º grao B2.11 B2.3 MACB2.4.1 CMCCT
Formula e resolve alxebricamente ecuacións (de segundo grao, e ecuacións
factorizadas) e interpreta criticamente o resultado obtido.

25 20 100 x x

MACB2.4.1 CMCCT Resolve problemas da vida cotiá utilizando ecuacións. 25 20 100 x x x x x x x

B2.12  B2.13 B2.4 MACB2.4.1
Resolve sistemas sinxelos, non lineais ou de máis de dúas ecuacións e
incógnitas.

25 12 100 x x

80

4 L -3 B2.7 B2.2 MACB2.2.1 CMCCT
Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de
formación a partir de termos anteriores.

25 20 100 x x x

Sucesións B2.8 MACB2.2.2 CMCCT
Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión
sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

25 20 100 x x

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

25 40 100 x x x

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

25 5 50 10 40 x x x

85
2ª Aval Bloque 4. Funcións

5 L 7 B4.1 B4.1 MACB4.1.1 CMCCT Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente. 25 10 100 x x x

Func 1 Asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 25 10 100 x x x

Caract 

Xerais
B4.2 MACB4.1.2 CMCCT

Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas
dentro do seu contexto. 

50 16 100 x x x

B4.3 MACB4.1.3 CMCCT
Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o
fenómeno exposto.

25 10 100 x x x x

MACB4.1.4 CMCCT Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 25 12 100 x x

B4.4 MACB4.1.5 CMCCT
Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa
unha gráfica.

25 10 100 x x x

CMCCT
Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa
unha expresión alxébrica (dominio)

25 12 100 x x x x

80

6 L 8 B4.5 B4.2 MACB4.2.1 CMCCT
Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada, 
identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

50 26 100 x x

Func 

Element
B4.6 MACB4.2.2 CMCCT

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

25 16 100 x x x x

B4.7 B4.3 MACB4.3.1 CMCCT
Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e
represéntaa graficamente.

25 26 100 x x x x

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

25 12 100 x x x x

80

Instrumentos Temas transversais



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5. Estatística e Probabilidade

7 L 13 B5.1 - 10 B5.1 MACB5.1.1 CMCCT
Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas
contextualizados.

20 10 100 x x

Estadíst MACB5.1.2 CMCCT
Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de
selección, en casos sinxelos.

20 10 100 x x

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

20 10 100 x x

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

20 10 100 x x x

B5.2 MACB5.2.1 CMCCT
Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e
cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.

20 20 100 x x x

MACB5.2.2 CMCCT
Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido
intercuartílico e desviación típica) dunha variable estatística, utilizando a 

20 20 100 x x x

B5.1 MACB5.1.5 CSC
Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario,
gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con 

20 1,25 40 30 30 x x x

B5.3 MACB5.3.1 CCL
Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar
información estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida 

20 1,25 40 30 30 x x x x x x x

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

20 1,25 40 30 30 x x x x x x x

MACB5.3.3 CD
Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e
relevante sobre unha variable estatística analizada

20 1,25 40 30 30 x x x x x x x

85

3ª Aval

8 L 14 B5.11 B5.4 MACB5.4.1 CMCCT Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 20 10 80 5 5 10 x

Probab B5.12 MACB5.4.2 CMCCT, CCL
Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións
relacionadas co azar. 

20 10 80 5 5 10 x

B5.13 MACB5.4.3 CMCCT
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.

20 40 80 5 5 10 x x x x

MACB5.4.4 CSIEE
Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas
opcións en situacións de incerteza.

20 20 80 5 5 10 x x x x

80

Bloque 3. Xeometría

Temas Identif. Identif. Identific Competenc Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

9
L- 9, 

10, 11
B3.1 B3.1 MACB3.1.1 CMCCT

Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz
dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.

25 10 100 100 x x x

Geom 

Plano
B3.2 MACB3.1.2 CMCCT

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

25 10 100 x x

MACB3.1.3 CMCCT Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas. 50 12 100 x x

B3.3 B3.2 MACB3.2.1 CMCCT
Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

50 14 100 50 x x x x x

B3.4 MACB3.2.2 CMCCT
Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece
relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous
polígonos semellantes.

25 2,5 50 50 x x x x

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

50 14 100 100 x x x x

B3.4 B3.3 MACB3.3.1 CMCCT
Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

25 10 100 100 x x x x

B3.6 B3.4 MACB3.4.1 CMCCT  CCEC
Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte.

25 10 100 x x x x

B3.2 MACB3.4.2 CMCCT  CCEC
Xera creacións propias mediante a composición de movementos,
empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

25 2,5 50 50 x x x x

85
CL EOE CA TIC EMP EC PV

10 L 12 B3.1 -9 B3.1 MACB3.1.3 CMCCT
Identifica e describe os elementos e as propiedades dos poliedros e os
corpos de revolución principais.

25 14 100 x x x

Geom 

Espacio
B3.2 MACB3.2.4 CMCCT

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

50 26 100 x x x

B3.5 MACB3.5.1 CMCCT
Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe
con propiedade para referirse aos elementos principais. 

25 14 100 x x x x

MACB3.5.2 CMCCT   CCEC
Identifica centros, eixes e planos de simetría en poliedros, na natureza, na
arte e nas construcións humanas.

25 14 100 x x x

B3.6 MACB3.6.1 CMCCT
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

50 12 100 x x x x x

80

Instrumentos Temas transversais



17. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociais 3ºESO 

17.1. Secuenciación e temporalización de contidos 3ºESO aplicadas 

 

Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesiónsAvaliación

B1

BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes 
matemáticas

Todas
B1.1

Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de 
problemas.

Todos

B1.2

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo 
por casos particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.

Todos

B1.3

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

Todos

B1.4

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

Todos

B1.5.

Práctica dos procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en 
equipo.

Todos

B1.6
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.

Todos

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

Todos

–   Recollida ordenada e a organización de datos. 
–   Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos.
–   Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 
–   Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas.
–   Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos.
–   Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e as ideas matemáticas.

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra
1ª 1 B2.2 Xerarquía de operacións. Set 3

Racionais B2.3
Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en 
decimais e viceversa. Números decimais exactos e periódicos.

Set 3

L 1 B2.4
Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e 
redondeo. Erro cometido.

Set 4

B2.5

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

Out 4 x



 

 

 

 

1ª 2 B2.1
Potencias de números naturais con expoñente enteiro. Significado e 
uso. 

Out 3

Potencias 
Raices

B2.1
Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de números moi 
pequenos. 

Out 3

L 2 B2.1
Operacións con números expresados en notación científica. 
Aplicación a problemas extraídos do ámbito social e físico.

Out 4

B2.5 Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo de raices. Nov 4 x

1ª 3 B2.8 Transformación de expresión alxébricas cunha indeterminada. Nov 7

Leng Alg B2.8  Igualdades notables. Operacións elementais con polinomios. Nov 7 x

1ª 4 B2.9
Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución por distintos 
métodos.

Dec 5

Ecuacions 
Sistemas

B2.10 Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Resolución. Dec 5

B2.11
Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e 
sistemas.

Dec 4 x

2ª 5 B2.9
Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos 
métodos.

Xan 7

Ecuac 2º 
grao

B2.11
Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións de 
segundo grao.

Xan 7 x

2ª 6 B2.6

Investigación de regularidades, relacións e propiedades que 
aparecen en conxuntos de números. Expresión usando linguaxe 
alxébrica. 

Xan 7

Sucesións B2.7
Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Progresións aritméticas 
e xeométricas.

Feb 7 x

B4 BLOQUE 4: Funcións

2ª 7 B4.1 
Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan 
fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. 

Feb 2

Funcións B4.2
Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e 
globais da gráfica correspondente.

Feb 2

L - 10, 11 B4.3
Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas 
mediante táboas e enunciados.

Mar 2

B4.4

Utilización de modelos lineais para estudar situacións provenientes 
de diferentes ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, mediante a 
confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da 
expresión alxébrica. 

Mar 2

B4.5 Expresións da ecuación da recta. Mar 2

B4.6
Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situacións da vida cotiá.

Mar 2

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

Mar 2 x



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade

3ª 8 B5.1
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables 
estatísticas: cualitativas, discretas e continuas.

Abril 1

Estatíst B5.2
Métodos de selección dunha mostra estatística. Representatividade 
dunha mostra.

Abril 1

L - 12 B5.3
Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos 
en intervalos.

Abril 2

B5.4 Gráficas estatísticas: construción e interpretación. Abril 2

B5.5
Parámetros de posición: media, moda, mediana e cuartís. Cálculo, 
interpretación e propiedades.

Abril 2

B5.6
Parámetros de dispersión: rango, percorrido intercuartílico e 
desviación típica. Cálculo e interpretación.

Abril 2

B5.7 Diagrama de caixa e bigotes. Abril 1

B5.8 Interpretación conxunta da media e a desviación típica. Abril 2

B5.9
Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos 
estatísticos.

Abril 2 x

B3 BLOQUE 3: Xeometría

3ª 9 B3.1

Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo; 
ángulos e as súas relacións; perímetros e áreas de polígonos; 
lonxitude e área de figuras circulares. Propiedades.

Maio 3

Xeometr 
Básica

B3.2 Xeometría do espazo: áreas e volumes. Maio 5

L- 7, 8 B3.3
Teorema de Tales. División dun segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.

Maio 3

B3.5

Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas.

Maio 2 x

3ª 10 B3.4 Translacións, xiros e simetrías no plano. Maio 5

Movim 
Plano L- 9

B3.5

Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas.

Xuño 3

B3.6 O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude Xuño 1 x



 

17.2. Relación de aspectos curriculares en cada unidade 3ºESO aplicadas 

 

 

 

 

 

Temas Libro Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso
Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind CadernoObservaciónCL EOE CA TIC EMP EC PV

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

60 2 20 80 x x

Todos
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e
contexto do problema) e relaciónaa co número de solucións do problema.

60 1 20 80 x x x

Realiza estimacións, elabora conxecturas e reflexiona sobre o proceso de resolución de
problemas, sobre os resultados dos problemas, valorando a súa utilidade e eficacia.

60 0,5 100 x x

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

60 0,5 100 x x x x x

Todos
Afonda nos problemas logo de resolvelos, variando os datos, propondo novas
preguntas, revisando o proceso de resolución, e os pasos e as ideas importantes,
analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.

60 0,5 100 x

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

60 0,5 20 80 x x x x

Todos
Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de
interese. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático.

60 0,5 100 x x x

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

60 0,5 100 x x x x

Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade, realiza
simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos.

60 0,5 100 x

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

60 1 100 x x

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

60 2 20 80 x x x x

Traballa adecuadamente na materia, acudindo a clase cos materiais esixidos e nas
condicións axeitadas. Elabora un caderno da materia correcto e completo.

60 2 80 20

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

60 0,5 100 x

Desenvolve actitudes de respecto hacia os compañeiros, os profesores e a materia. 60 2 100

Desenvolve actitudes e habilidades sociais de curiosidade, indagación e respeto, xunto
con hábitos de procurar respostas adecuadas.

60 2 100 x x

Todos
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.

60 0,5 100 x x x

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

60 0,5 100 x x x

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

60 0,5 100 x x x x x

Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de
problemas. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

60 0,5 100 x x x

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

60 0,5 100 x x x x

Todos
Elabora documentos dixitais propios, como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información relevante, compárteos para a súa discusión ou difusión e utiliza
os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

60 0,5 100 x x x x x

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.

60 0,5 100 x x x x x

Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 60 0,5 100 x x x x

20

Estándares de aprendizaxe avaliables  /     Indicadores de logro  (1) Criterios de cualificacion e instrumentos de avaliación Temas transversais

Instrumentos Temas transversais



 

 

 

 

 

 

 

1ª Aval Bloque 2. Números e álxebra
Temas Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind CadernoObservaciónCL EOE CA TIC EMP EC PV

1 1
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.

25 6 50 50 x x

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

25 10 100 x x

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

25 10 100 x x

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.

25 10 100 x x

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

25 26 100 x

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

25 18 100 x x

80

2 2
Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e
denominadores son produtos de potencias.

50 24 100 x x x x

Pot 

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

50 24 100 x x

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

25 16 100 x

Calcula o valor de expresións numéricas mediante o cálculo de expresións con raices,
aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

25 16 100 x

80

3 3
Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado 
e aplícao a exemplos da vida cotiá.

50 50 100 x x x

Leng 
Alg

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

25 30 100 x x x

80

4 4 Resolve ecuacións de primeiro grao. 50 30 100 x x x

Ecuac 

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

50 30 100 x x x

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.

25 20 100 x x x

80
2ª Aval

5 5
Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos

e gráficos. 
50 50 100 x x

Ecuac 2º 

grao

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.
25 30 100 x x x

80

6 6
Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir
de termos anteriores.

25 28 100 x x

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

25 28 100 x x

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

25 24 100 x x

80

Instrumentos Temas transversais



 

 

 

Bloque 4. Funcións

7 10, 11
Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas.

50 10 100 x x x

Func
Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu
contexto.

25 10 100 x x

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

25 10 100 x x x

Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 25 10 100 x x
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 graficamente.

50 10 100 x x x

Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 25 10 100 x x x
Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas
características.

25 10 100 x x

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

25 10 100 x x x x

80

3ª Aval Bloque 5. Estatística e Probabilidade

8 12 Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 25 5 100 x x

Estat
Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en
casos sinxelos.

25 5 100 x x

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

25 5 100 x x

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

25 10 100 x x x

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.

25 10 100 x x x x

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

25 5 100 x x x

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

25 8 100 x x x

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

25 10 100 x x x

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

25 8 100 x x x

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

25 7 100 x x x x

Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre
unha variable estatística que analizase.

25 7 100 x x x x

80

Bloque 3. Xeometría CL EOE CA TIC EMP EC PV

9 7, 8 
Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun
ángulo.

25 8 100 x x

Xeom 

Básic
Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos
sinxelos.

25 8 100 x x x

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.

25 8 100 x x x

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.

50 12 100 x x x x

Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

50 14 100 x x x x

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

25 8 100 x x x

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

25 8 100 x x x x

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

50 14 100 x x x

80

10 9
Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na
natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

25 40 100 x x x x

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

25 20 100 x x

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.

25 20 100 x x x

80



 

 

18. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4ºESO 

18.1. Secuenciación e temporalización de contidos 4ºESO académicas 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Probas
AvaliaciónsTema Bloque CONTIDO Mes Nº sesiónsAvaliación

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas

Todas B1.1 Planificación do proceso de resolución de problemas. Todos

B1.2

Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, 
resolver subproblemas, reconto exhaustivo, empezar por casos 
particulares sinxelos, buscar regularidades e leis, etc.

Todos

B1.3

Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de 
resolución, etc

Todos

B1.4

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

Todos

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

Todos

B1.6
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas 
e afrontar as dificultades propias do traballo científico

Todos

B1.7 Utilización de medios tecnológicos no proceso de aprendizaje para: Todos

– Recollida ordenada e organización de datos.

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estadísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estadístico.

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a 
cabo e os resultados e as conclusións obtidos.

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

B3 BLOQUE 3: Xeometría

1ª 1 B3.5
Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes.

Set 3

Semell B3.3
Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas 
métricos no mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes. 

Set 3

L-8 B3.6
Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e propiedades xeométricas.

Set 3 x

Temporalización



 

 

 

 

 

 

1ª 2 B3.1 Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns. Out 3

Trigon B3.2
Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos 
triángulos.

Out 12

L-9 B3.3
Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas 
métricos no mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes. 

Out- Nov 8 x

1ª 3 B3.4 Iniciación á xeometría analítica no plano: coordenadas. Vectores. Nov 3

Xeom AnalítB3.4
Iniciación á xeometría analítica no plano: Ecuacións da recta. Paralelismo; 
perpendicularidade.

Nov 3

L-10 B3.6
Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e propiedades xeométricas.

Nov 3 x

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra

1ª 4 B2.1
Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionais.

Nov 3

Reais B2.2 Representación de números na recta real. Intervalos. Nov 3

L-1,2 B2.3

Interpretación e utilización dos números reais, as operacións e as 
propiedades características en diferentes contextos, elixindo a notación e 
a precisión máis axeitadas en cada caso.

Dec 3

B2.4
Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. 
Relación entre potencias e radicais.

Dec 3

B2.5 Operacións e propiedades das potencias e dos radicais. Dec 3

B2.6 Xerarquía de operacións. Dec 3

B2.7 Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto. Dec 3

B2.8 Logaritmos: definición e propiedades. Dec 3 x

2ª 5 B2.9
Manipulación de expresións alxébricas. Utilización de igualdades 
notables.

Xan 3

Álxeb B2.10 Polinomios. Raíces e factorización. Xan 3

L-3 B2.11 Ecuacións de grao superior a dous. Xan 3

B2.12 Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións. Xan 2 x

2ª 6 B2.13
Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento 
mediante ecuacións e sistemas.

Feb 6

Ecuac e 
Sistemas 

L-4,5
B2.14

Ecuacións e sistemas de primeiro e segundo grao. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas.

Feb 6 x

2ª 7 B2.13
Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento 
mediante inecuacións e sistemas de inecuacións.

Mar 10

Inec. E 
sist de 

InecuacL-
4,5

B2.14 Inecuacións de primeiro e segundo grao. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas.

Mar 8 x



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4 BLOQUE 4: Funcións

3ª 8 B4.1
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha 
táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica. Análise de resultados.

Abr 2

Func B4.2 Funcións elementais (lineal, cuadrática): características e parámetros. Abr 3

L-6, 7 B4.3
Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun 
intervalo. 

Abr 3

B4.2
Funcións elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, e definidas en anacos): características e 
parámetros.

Abr 3

B4.3
Recoñecemento doutros modelos funcionais: aplicacións a contextos e 
situacións reais. 

Maio 3

B4.4
Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a 
construción e a interpretación de gráficas.

Maio 2 x

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade

3ª 9 B5.1 Introdución á combinatoria: combinacións, variacións e permutacións. Maio 2

Estat. E 
Probab

B5.2
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace e outras técnicas 
de reconto.

Maio 2

L-11, 
12, 13

B5.3
Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e 
independentes.

Maio 2

B5.4
Experiencias aleatorias compostas. Utilización de táboas de continxencia 
e diagramas de árbore para a asignación de probabilidades.

Maio 2

B5.5 Probabilidade condicionada. Maio 2

B5.6
Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar e a estatística.

Maio 2

B5.7 Identificación das fases e as tarefas dun estudo estatístico. Maio 2

B5.8

Gráficas estatísticas: tipos de gráficas. Análise crítica de táboas e gráficas 
estatísticas nos medios de comunicación e en fontes públicas oficiais 
(IGE, INE, etc.). Detección de falacias.

Maio 2

B5.9
Medidas de centralización e dispersión: interpretación, análise e 
utilización.

Xuñ 2

B5.10
Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de 
posición e dispersión.

Xuñ 2

B5.11
Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á 
correlación.

Xuñ 2

B5.12 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.
Xuñ 2 x



 

 

18.2. Relación de aspectos curriculares en cada unidade 4ºESO Académicas 

 

Temas Identif. Identif. Identific Competenc Estándares de aprendizaxe Grao mín. % Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

Todos B1.1 B1.1 MACB1.1.1 CCL, CMCCT
Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

60 2 20 80 x x

Todos B1.2 B1.2
MACB1.2.1 
MACB1.2.2

CMCCT
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos,
e contexto do problema) e relaciónaa co número de solucións do problema.

60 1 20 80 x x x

MACB1.2.3 
MACB1.2.4

CMCCT
Realiza estimacións, elabora conxecturas e reflexiona sobre o proceso de
resolución de problemas, sobre os resultados dos problemas, valorando a súa utilidade e 
eficacia.

60 0,5 100 x x

Todos B1.2 B1.4 B1.3
MACB1.3.1 
MACB1.3.2

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

60 0,5 100 x x x x x x

Todos B1.3 B1.4
MACB1.4.1 
MACB1.4.2

CMCCT
Afonda nos problemas logo de resolvelos, variando os datos, propondo novas
preguntas, revisando o proceso de resolución, e os pasos e as ideas importantes,
analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.

60 0,5 100 x

Todos B1.4 B1.5 MACB1.5.1 CCL, CMCCT
Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando
distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

60 0,5 20 80 x x x

Todos B1.5 B1.6 
MACB1.6.1 
MACB1.6.2

CMCCT, CSC, 
CSIEE

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas
de interese. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo
matemático.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.6.3 CMCCT
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.6.4 
MACB1.6.5

CMCCT
Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade, realiza
simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos.

60 0,5 100 x

Todos B1.5 B1.7 MACB1.7.1
CMCCT, CAA, 

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

60 1 100 x x

Todos B1.5 B1.8 MACB1.8.1
CMCCT, 

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

60 2 20 80 x x x

MACB1.8.1
CMCCT, 

CSIEE, CSC
Traballa adecuadamente na materia, acudindo a clase cos materiais esixidos e nas
condicións axeitadas. Elabora un caderno da materia correcto e completo.

60 2 80 20

MACB1.8.2 
MACB1.8.3

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

60 0,5 100 x

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE
Desenvolve actitudes de respecto hacia os compañeiros, os profesores e a materia. 60 2 100

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE

Desenvolve actitudes e habilidades sociais de curiosidade, indagación e respeto,
xunto con hábitos de procurar respostas adecuadas.

60 2 100 x

Todos B1.6 B1.9 MACB1.9.1 CMCCT, 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.

60 0,5 100 x x x

Todos B1.6 B1.10 MACB1.10.1 CMCCT, CAA
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares.

60 0,5 100 x x x

Todos B1.7 B1.11
MACB1.11.1 
MACB1.11.2

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

60 0,5 100 x x x x x

MACB1.11.3 
MACB1.11.4

CMCCT
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de
problemas. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

60 0,5 100 x x x

MACB1.11.5 CMCCT
Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
informacións e elaborar conclusións.

60 0,5 100 x x x x x

Todos B1.7 B1.12
MACB1.12.1 
MACB1.12.2 
MACB1.12.4

CCL, CD, CSC, 
CSIEE

Elabora documentos dixitais propios, como resultado do proceso de procura,
análise e selección de información relevante, compárteos para a súa discusión ou
difusión e utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.12.3 CD, CAA
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.

60 0,5 100 x x x x x

MAPB1.12.4
CD, CSC, 

CSIEE
Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 60 0,5 100 x x x x

20

Estándares de aprendizaxe avaliables  /     Indicadores de logro  (1) Criterios de cualificacion e instrumentos de avaliación

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos



 

 

 

 

 

1ª Aval 1ª Aval Bloque 3. Xeometría

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo% Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro consecución %cualificaciónPr.escrTr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

1 8 B3.3 B3.2 MACB3.2.1 CMCCT, CD
Utiliza as estratexias apropiadas para debuxar e describir corpos e figuras
xeométricas semellantes.

20 14 100 x x

Semell MACB3.2.1 CMCCT, CD
Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

20 14 100 x x

MACB3.2.3 CMCCT
Utiliza as fórmulas para calcular áreas e perímetros de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as
unidades apropiadas.

40 26 100 x x

MACB3.2.3 CMCCT
Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de pirámides, cilindros, conos e
esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades
apropiadas.

40 26 100 x x

80

2 9 B3.1, B3.2 B3.1 MACB3.1.1 CMCCT
Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

40 26 100 x x x x x

Trigon B3.2 B3.2 MACB3.2.1 CMCCT, CD
Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular
ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.

20 14 100 x x x x

B3.3 MACB3.2.2 CMCCT Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 40 26 100 x x x

MACB3.2.3 CMCCT
Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver 

20 14 100 x x x x

80

3 10 B3.4 B3.3 MACB3.3.1 CMCCT Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 20 10 100 x x x

Xeom 
Analít

B3.5 MACB3.3.2 CMCCT Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 20 10 100 x x x

B3.6 MACB3.3.3 CMCCT Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 40 14 100 x x x

MACB3.3.4 CMCCT Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 40 18 100 x x x

MACB3.3.5 CMCCT
Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo
analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

40 18 100 x x x

MACB3.3.6 CMCCT, CD
Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as
súas propiedades e as súas características.

20 10 100 x x x x x

80
Bloque 2. Números e álxebra

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo% Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro consecución %cualificaciónPr.escrTr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

4 1, 2 B2.1 B2.1 MACB2.1.1 CMCCT
Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais),
indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente
información cuantitativa.

20 8 100 x x x

Reais B2.2 MACB2.1.2 CMCCT
Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de
resolución de problemas.

40 12 100 x x x x x

Do B2.2 ó 
B2.9

B2.2 MACB2.2.1 CMCCT
Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

40 10 100 x x x

MACB2.2.2 CMCCT Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 20 8 100 x x x

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

30 10 100 x x x x x

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

20 6 100 x x x x

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

20 6 100 x x x

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

30 8 100 x x x

MACB2.2.7 CMCCT Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 40 12 100 x x x x x x

80

Instrumentos

Instrumentos Temas transversais

Temas transversais



 

 

2ª Aval 2ª Aval

5 3 B2.9 B2.3 MACB2.3.1 CMCCT Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 20 14 100 x x

Alxeb B2.10 MACB2.3.2 CMCCT
Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro
método máis axeitado.

40 26 100 x x x x

B2.11 MACB2.3.3 CMCCT
Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas
sinxelas.

40 26 100 x x

B2.12 MACB2.3.4 CMCCT
Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao
superior a dous.

20 14 100 x x x

80

6 4, 5 B2.11 B2.3 MACB2.3.4 CMCCT
Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior 
a dous.

20 20 100 x x x

Ecuac B2.12 B2.4 MACB2.4.1 CMCCT Resolve ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 40 35 100 x x x

B2.14 MACB2.4.1 CMCCT
Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real,
estúdao e resolve, mediante ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos.

30 25 100 x x x x x

80

7 4, 5 B2.11 B2.3 MACB2.3.4 CMCCT
Fai uso da descomposición factorial para a resolución de inecuacións de grao
superior a dous.

20 20 100 x x x

Inec. B2.13 MACB2.4.1 CMCCT Resolve inecuacións e sistemas de inecuacións e interpreta os resultados obtidos. 40 35 100 x x x

B2.14 MACB2.4.1 CMCCT
Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real,
estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os
resultados obtidos.

30 25 100 x x x x x

80
3ª Aval 3ª Aval Bloque 4. Funcións

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo%  Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro consecución %cualificaciónPr.escrTr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

8 6 B4.1 B4.1 MACB4.1.1 CMCCT
Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante
unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións
alxébricas.

20 8 100 x x x x

Func B4.2 MACB4.1.2 CMCCT
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.

20 8 100 x x x x x

B4.3 MACB4.1.3 CMCCT Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 20 8 100 x x x

B4.4 MACB4.1.4 CMCCT
Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento
dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

20 8 100 x x x

MACB4.1.5 CMCCT
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.

40 8 100 x x x

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

40 8 100 x x x x

B4.2 MACB4.2.1 CMCCT Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 20 8 100 x x x x

MACB4.2.2 CMCCT Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 40 8 100 x x x x

B4.2 MACB4.2.3 CMCCT
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.

40 8 100 x x x x

MACB4.2.4 CMCCT Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 20 8 100 x x x

80

Bloque 5. Estatística e Probabilidade

9
11, 

12, 13
Do B5.6 B5.3 MACB5.3.1 CCL

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

20 4 100 x x x

Estat e 
Probab

ó B5.12 B5.4 MACB5.4.1 CSIEE Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 20 4 100 x x x x

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

40 8 100 x x x x

MACB5.4.3 CMCCT
Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos
utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

40 8 100 x x x x

MACB5.4.4 CMCCT
Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras
pequenas.

20 5 100 x x x x

MACB5.4.5 CMCCT Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables. 20 6 100 x x x x

B5.1 B5.1 MACB5.1.1 CMCCT
Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e
combinación.

20 5 100 x x x x

B5.2 MACB5.1.2 CMCCT
Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a
terminoloxía axeitada para describir sucesos.

20 5 100 x x x x

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

40 5 100 x x x

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

20 5 100 x x x

MACB5.1.6 CCEC Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 20 5 100 x x x x

B5.2 B5.2 MACB5.2.1 CMCCT
Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas
combinatorias.

40 5 100 x x x

B5.3 MACB5.2.2 CMCCT
Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

40 5 100 x x x

B5.4 MACB5.2.3 CMCCT Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. 20 5 100 x x x x

B5.5 MACB5.2.4 CMCCT
Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas
regras e calculando as probabilidades adecuadas.

20 5 100 x x x x x x

80

Instrumentos Temas transversais



 

19. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4ºESO 

19.1. Secuenciación e temporalización de contidos 4ºESO aplicadas 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Probas
Avaliacións Tema Bloque CONTIDO Mes Nº sesións Avaliación

B1 BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas

Todas B1.1 Planificación do proceso de resolución de problemas. Todos

B1.2
Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolver subproblemas, reconto exhaustivo, empezar por casos particulares sinxelos, 
buscar regularidades e leis, etc.

Todos

B1.3
Reflexión sobre os resultados: revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, etc

Todos

B1.4
Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estadísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes

Todos

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

Todos

B1.6
Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico

Todos

B1.7 Utilización de medios tecnológicos no proceso de aprendizaje para: Todos

– Recollida ordenada e organización de datos.

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou estadísticos.

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos 
de tipo numérico, alxébrico ou estadístico.

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas diversas.

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os resultados e as conclusións 
obtidos.

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

B3 BLOQUE 3: Xeometría

1ª 1 B3.1 Figuras semellantes. Set 3

Semell B3.2 Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a obtención indirecta de medidas. Set 3

L-7 B3.3 Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellantes. Set 3

B3.4
Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de 
diferentes corpos.

Out 3 x

1ª 2 B3.4
Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes e áreas de diferentes 
figuras.

Out 4

Áreas y 
Volum

B3.4
Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de áreas e volumes de diferentes 
corpos.

Out 4

L-6 B3.5
Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas.

Out 4 x

B2 BLOQUE 2: Números e álxebra

1ª 3 B2.1 Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números irracionais. Nov 2

Reais B2.2 Diferenciación de números racionais e irracionais. Expresión decimal e representación na recta real. Nov 3

L-1,2 B2.3 Xerarquía das operacións. Nov 3

B2.4
Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e 
precis ión máis axeitadas en cada caso.

Nov 3

B2.5
Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para realizar operacións con calquera tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados.

Nov 3

B2.6 Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. Nov 4 x

2ª 4 B2.7 Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. Dec 4

Proporc B2.8 Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. Dec 5

L-3 B2.8 Porcentaxes na economía. Interese simple e composto. Xan 5

2ª 5 B2.9 Expresións alxebraicas. Operacións con polinomios. Xan 6

Expr Alxeb B2.9 Polinomios: raíces e factorización. Xan 5

L-4 B2.9 Utilización de identidades notables. Feb 5 x

2ª 6 B2.10 Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao. Feb 4

Ecuac 
Sist

B2.10 Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Feb 4

L-5 B2.11 Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas. Mar 6 x

Temporalización



 

19.2. Relación de aspectos curriculares en cada unidade 4º ESO aplicadas 

 

B4 BLOQUE 4: Funcións

3ª 7 B4.1
Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha expresión 
analítica.

Mar 3

Func B4.2
Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en contextos reais.

Mar 4

L-8 B4.3 Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. Abril 3

B4.4 Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas. Abril 4 x

B5 BLOQUE 5: Estatística e probabilidade

3ª 8 B5.1
Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.).

Abril 4

Estat. B5.2 Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización e dispersión. Abril 4

L-9 B5.3 Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión. Maio 5

B5.4 Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. Maio 3

B5.8 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. Maio 2 x

3ª 9 B5.5 Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio. Maio 3

Probab B5.6 Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace. Maio 4

L-10 B5.7 Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes. Diagrama en árbore. Xuño 4

B5.8 Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. Xuño 3 x

Temas Identif. Identif. Identific Competenc Estándares de aprendizaxe Grao mín. %  Peso

contid. criter. Estándar clave Indicadores de logro consec. % cualif. Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

Todos B1.1 B1.1 MACB1.1.1 CCL, CMCCT
Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

60 2 20 80 x x

Todos B1.2 B1.2
MACB1.2.1 
MACB1.2.2

CMCCT
Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos,
e contexto do problema) e relaciónaa co número de solucións do problema.

60 1 20 80 x x x

MACB1.2.3 
MACB1.2.4

CMCCT
Realiza estimacións, elabora conxecturas e reflexiona sobre o proceso de
resolución de problemas, sobre os resultados dos problemas, valorando a súa utilidade e 
eficacia.

60 0,5 100 x x

Todos B1.2 B1.4 B1.3
MACB1.3.1 
MACB1.3.2

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

60 0,5 100 x x x x x x

Todos B1.3 B1.4
MACB1.4.1 
MACB1.4.2

CMCCT
Afonda nos problemas logo de resolvelos, variando os datos, propondo novas
preguntas, revisando o proceso de resolución, e os pasos e as ideas importantes,
analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.

60 0,5 100 x

Todos B1.4 B1.5 MACB1.5.1 CCL, CMCCT
Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando
distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

60 0,5 20 80 x x x

Todos B1.5 B1.6 
MACB1.6.1 
MACB1.6.2

CMCCT, CSC, 
CSIEE

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas
de interese. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo
matemático.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.6.3 CMCCT
Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución
dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.6.4 
MACB1.6.5

CMCCT
Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade, realiza
simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos
modelos.

60 0,5 100 x

Todos B1.5 B1.7 MACB1.7.1
CMCCT, CAA, 

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

60 1 100 x x

Todos B1.5 B1.8 MACB1.8.1
CMCCT, 

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

60 2 20 80 x x x

MACB1.8.1
CMCCT, 

CSIEE, CSC
Traballa adecuadamente na materia, acudindo a clase cos materiais esixidos e nas
condicións axeitadas. Elabora un caderno da materia correcto e completo.

60 2 80 20

MACB1.8.2 
MACB1.8.3

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

60 0,5 100 x

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE
Desenvolve actitudes de respecto hacia os compañeiros, os profesores e a materia. 60 2 100

MACB1.8.4 
MACB1.8.5

CMCCT, CAA, 
CCEC, CSC, 

CSIEE

Desenvolve actitudes e habilidades sociais de curiosidade, indagación e respeto,
xunto con hábitos de procurar respostas adecuadas.

60 2 100 x

Todos B1.6 B1.9 MACB1.9.1 CMCCT, 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.

60 0,5 100 x x x

Todos B1.6 B1.10 MACB1.10.1 CMCCT, CAA
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares.

60 0,5 100 x x x

Todos B1.7 B1.11
MACB1.11.1 
MACB1.11.2

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

60 0,5 100 x x x x x

MACB1.11.3 
MACB1.11.4

CMCCT
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de
problemas. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

60 0,5 100 x x x

MACB1.11.5 CMCCT
Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer
informacións e elaborar conclusións.

60 0,5 100 x x x x x

Todos B1.7 B1.12
MACB1.12.1 
MACB1.12.2 
MACB1.12.4

CCL, CD, CSC, 
CSIEE

Elabora documentos dixitais propios, como resultado do proceso de procura,
análise e selección de información relevante, compárteos para a súa discusión ou
difusión e utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

60 0,5 100 x x x x

MACB1.12.3 CD, CAA
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.

60 0,5 100 x x x x x

MAPB1.12.4
CD, CSC, 

CSIEE
Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 60 0,5 100 x x x x

20

Estándares de aprendizaxe avaliables  /     Indicadores de logro  (1) Criterios de cualificacion e instrumentos de avaliación

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos



 

 

 

 

 

 

1ª Aval Bloque 3. Xeometría

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo %  Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro consecución % cualificación Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

1 7 B3.1 B3.1 MAPB3.1.1 CMCCT
Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes,
áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de
medidas.

20 14 100 x x

Semell B3.2 MAPB3.1.2 CMCCT
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.

20 14 100 x x x

B3.3 MAPB3.1.3 CMCCT

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 referidos a figuras semellantes, asignando as
unidades correctas.

40 26 100 x x x x

B3.4 MAPB3.1.4 CMCCT
Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do
teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos.

40 26 100 x x x x

80

2 6 B3.4 B3.1 MAPB3.1.1 CMCCT
Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, lonxitudes,
áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de
medidas.

40 30 100 x x x

Áreas 
Volúm

B3.5 MAPB3.1.3 CMCCT
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.

30 20 100 x x x

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

20 15 100 x x x

B3.2 MAPB3.2.1 CMCCT
Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación informática de
xeometría dinámica, e comproba as súas propiedades xeométricas.

20 15 100 x x x x x

80

Bloque 2. Números e álxebra

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo %  Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro
consecución % cualificación Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

3 1, 2 Do B2.1 B2.1 MAPB2.1.1 CMCCT
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.

30 15 100 x x x

Reais ó B2.6 MAPB2.1.2 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.

40 20 100 x x x x x

MAPB2.1.3 CMCCT Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. 20 10 100 x x x

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

40 20 100 x x x

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

30 15 100 x x x x x

80
2ª Aval

4 3 B2.7 B2.1 MAPB2.1.6 CMCCT
Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns, e valora o emprego de
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

40 22 100 x x x x x

Propor B2.8 MAPB2.1.6 CMCCT Aplica porcentaxes á resolución de problemas financieros. 20 12 100 x x x x x

MAPB2.1.7 CMCCT
Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directamente
proporcionais.

40 24 100 x x x x

MAPB2.1.7 CMCCT
Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes inversamente
proporcionais.

40 22 100 x x x x

80

5 4 B2.9 B2.2 MAPB2.2.1 CMCCT Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 20 15 100 x x x

Expr 
Alxeb

MAPB2.2.2 CMCCT
Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza
identidades notables.

40 40 100 x x x

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

30 25 100 x x x

80

6 5 B2.10 B2.3 MAPB2.3.1 CMCCT
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de
primeiro grao, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

40 36 100 x x x x

Ecuac 
Sist

B2.11 MAPB2.3.1 CMCCT
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de
segundo grao, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

30 24 100 x x x x

MAPB2.3.1 CMCCT
Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante sistemas de dúas
ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

20 20 100 x x x x

80

Instrumentos Temas transversais

Instrumentos Temas transversais



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Aval Bloque 4. Funcións

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo %  Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro consecución % cualificación Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

7 8 B4.1 B4.1 MAPB4.1.1 CMCCT
Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir mediante
unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións
alxébricas.

20 5 100 x x x x x

Func B4.2 MAPB4.1.2 CMCCT
Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para
os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial.

20 5 100 x x x

B4.3 MAPB4.1.3 CMCCT
Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes cos
eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade,
simetrías e periodicidade).

20 5 100 x x x

B4.4 MAPB4.1.4 CMCCT
Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da
gráfica que o describe ou dunha táboa de valores.

40 10 100 x x x x

MAPB4.1.5 CMCCT
Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a taxa de
variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou
da propia gráfica.

40 10 100 x x x x

MAPB4.1.6 CMCCT
Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas,
de proporcionalidade inversa e exponenciais.

20 5 100 x x x x

B4.1 B4.2 MAPB4.2.1 CMCCT Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 40 10 100 x x x x

B4.2 MAPB4.2.2 CMCCT Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades axeitadas. 40 10 100 x x x x

B4.3 MAPB4.2.3 CMCCT
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.

40 10 100 x x x x

B4.4 MAPB4.2.4 CMCCT
Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos sinxelos,
e xustifica a decisión.

20 5 100 x x x x

MAPB4.2.5 CMCCT Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 20 5 100 x x x

80
Bloque 5. Estatística e Probabilidade

Temas Libro Identif. Identif. Identific Competencias Estándares de aprendizaxe Grao mínimo %  Peso na

contidos criterios Estándar clave Indicadores de logro consecución % cualificación Pr.escr Tr.ind Caderno Observación CL EOE CA TIC EMP EC PV

8 9 B5.1 B5.1 MAPB5.1.1 CCL, CMCCT
Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a
estatística.

20 8 100 x x x

Estat B5.2 MAPB5.1.2 CMCCT
Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e
simulacións.

20 8 100 x x x x

B5.3 MAPB5.1.3 CMCCT
Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos,
gráficos estatísticos e parámetros estatísticos.

20 8 100 x x x

B5.4 MAPB5.1.4 CMCCT Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 20 8 100 x x x

B5.8 B5.2 MAPB5.2.1 CMCCT
Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha variable 
discreta ou continua.

20 8 100 x x x x

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

40 20 100 x x x x x

MAPB5.2.3 CMCCT
Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de frecuencias,
mediante diagramas de barras e histogramas.

40 20 100 x x x x x

80

9 10 Do B5.5 B5.3 MAPB5.3.1 CMCCT
Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, especialmente,
diagramas de árbore ou táboas de continxencia para o reconto de casos.

40 55 100 x x x x

Probab ó B5.8 MAPB5.3.2 CMCCT
Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas
experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas.

20 25 100 x x x x

80

Instrumentos Temas transversais

Temas transversaisInstrumentos



20. Anexos 

ANEXO I : Avaliación e modificación da programación didáctica. 

 Indicadores de logro Escala 

 1 2 3 4 

1 Deseñáronse U.D. a partir dos elementos do currículo?     

2 Secuenciáronse e temporalizáronse as U.D.?     

3 Secuenciáronse os estándares para cada U.D.?     

4 Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar 

para superar a materia? 

    

5 Asociouse a cada estándar os temas transversais a 

desenvolver? 

    

6 Deseñouse un plan de avaliación inicial?     

7 Establecéronse pauta xerais para a avaliación continua?     

8 Establecéronse criterios para a recuperación dunha 

avaliación? 

    

9 Establecéronse criterios para a avaliación final?     

10 Establecéronse criterios para avaliación extraordinaria?     

11 Establecéronse criterios para o seguimento de materias 

pendentes? 

    

12 Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao 

alumnado con NEE? 

    

13 Leváronse a cabo as actividades complementarias e 

extraescolares previstas? 

    



14 Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, 

estándares e instrumentos? 

    

 

ANEXO II: Autoavaliación da práctica docente 

  

INDICADORES 

Escala OBSERVACIÓNS 

e MELLORAS 0 1 2 3 4 

Motivación inicial dos alumnos:   

1 Presento e propoño un plan de traballo, explicando a súa 

finalidade,  antes de cada unidade. 

      

2 Propoño situacións introdutorias previas ó tema que se 

van a tratar.  

      

Motivación ó longo de todo o proceso:   

3 Manteño o interese do alumnado partindo das súas 

experiencias, cunha linguaxe clara e adaptada. 

      

4 

 

Comunico a finalidade das aprendizaxes, a súa 

importancia, funcionalidade, aplicacións reais… 

      

5 Dou información dos progresos conseguidos así como 

das dificultades atopadas 

      

Presentación dos contidos:    

6 Relaciono os contidos e actividades cos intereses e 

coñecementos previos dos meus alumnos. 

      

7 Estructuro e  organizo os contidos dando unha visión 

xeral de cada tema ( mapas conceptuais, esquemas, 

que teñen que aprender, que é importante, ...) 

      



 

 

 

8 Facilito a adquisición de novos contidos a través dos 

pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, exemplificando, ... 

      

Actividades na aula:   

9 Propoño actividades que aseguran a adquisición dos 

obxectivos didácticos previstos. 

      

10 Propoño ós meus alumnos actividades variadas (de 

introducción, de motivación, de desenvolvemento, de 

síntese, de consolidación, de recuperación, de 

ampliación, de reforzo e de avaliación). 

      

11 Nas actividades que propoño alterno actividades 

individuais e traballos en grupo. 

      

Recursos e organización da aula:   

12 Distribúo o tempo axeitadamente: (breve tempo de 

exposición e o resto do mesmo para as actividades que 

os alumnos realizan na clase). 

      

13 Adoito distintos agrupamentos en función do momento, 

da tarefa a realizar, dos recursos a utilizar,etc., 

controlando sempre que exista un axeitado clima de 

traballo. 

      



14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuais, 

informáticos,...), tanto para a presentación dos contidos 

como para a práctica dos alumnos, favorecendo o uso 

autónomo  por parte dos mesmos.  

      

 

Instrucións, aclaracións e orientacións ás tarefas dos alumnos: 

 

15 Comprobo, de diferentes modos, que os alumnos 

comprenderan a tarefa que teñen que realizar: facendo 

preguntas, facendo que verbalicen o proceso, … 

      

 

16 

Facilito estratexias de aprendizaxe: como solicitar 

axuda, como buscar fontes de información, pasos para 

resolver cuestións, problemas, dou ánimos e aseguro a 

participación de todos…. 

      

17 Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos.       

 

Clima da aula: 

18 As relacións que establezo cos meus alumnos dentro da 

aula e as que estes establecen entre si son correctas, 

fluídas e non discriminatorias. 

      

19 Favorezo a elaboración de normas de convivencia coa 

aportación de todos e reacciono de forma ecuánime ante 

situacións conflitivas. 

      

20 Fomento o respecto e a colaboración entre os alumnos 

e acepto as súas suxestións e aportacións, tanto para a 

      



organización das clases como para as actividades de 

aprendizaxe. 

21 Proporciono situacións que facilitan ós alumnos o 

desenvolvemento de afectividade como parte da súa 

Educación Integral. 

      

 

Seguimento/ control do proceso de ensinanza - aprendizaxe: 

 

22 Reviso e corrixo frecuentemente os contidos,  

actividades propostas -dentro e fora da aula, adecuación 

dos tempos, agrupamentos e materiais empregados. 

      

23 Proporciono información ó alumnado sobre a execución 

das tarefas e como pode melloralas. 

      

24 No caso de obxectivos insuficientemente acadados 

propoño novas actividades que faciliten a súa 

adquisición.  

      

25 No caso de obxectivos suficientemente acadados, en 

corto espazo de tempo, propoño novas actividades que 

faciliten un maior grao de adquisición. 

      

                  Diversidade:   

26 Teño en conta o nivel de habilidades dos alumnos, os 

seus ritmos de aprendizaxes, as posibilidades de 

atención, etc., e en función deles, adapto os distintos 

momentos do proceso de ensinanza – aprendizaxe 

(motivación, contidos, actividades, ...).  

      



27 Coordínome con outros profesionais para modificar e/ou 

adaptar contidos, actividades, metodoloxía, 

recursos…ós diferentes ritmos e posibilidades de 

aprendizaxe. 

      

 

 

ANEXO III: Avaliación da práctica docente por parte do alumnado 

O  profesor explica con claridade? 

O profesor é ordenado nas súas exposicións? 

O profesor explicou a importancia dos contidos do curso? 

O profesor insiste nos aspectos máis importantes? 

O profesor relaciona os conceptos teóricos con exemplos, exercicios e problemas? 

As explicacións do profesor axudáronme a entender mellor a materia explicada? 

O clima creado na aula é distendido? 

O profesor fomenta a participación dos alumnos? 

O profesor resolve as dúbidas con exactitude? 

As probas de avaliación da materia correspóndense co nivel explicado? 

 


