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MMMÉÉÉTTTOOODDDOOOSSS   EEESSSTTTAAATTTÍÍÍSSSTTTIIICCCOOOSSS   EEE   NNNUUUMMMÉÉÉRRRIIICCCOOOSSS   
 

1. INTRODUCCIÓN 

A presente proposta curricular responde ao modelo de programación didáctica para a 

materia organizada segundo os criterios establecidos pola Consellería de Educación na  

Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre 

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación 

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. 

 

As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de 

diferentes fenómenos. En ocasións é posible definir relacións funcionais entre as 

magnitudes implicadas, obténdose modelos deterministas, pero moitos fenómenos son 

tan complexos no seu comportamento e interveñen neles tantas magnitudes que precisan 

modelos estocásticos para un mellor estudo. Faise necesario, xa que logo, complementar 

a formación científica xeral que o alumnado de bacharelato alcanza a partir doutras 

materias cunha educación neste pensamento estatístico e probabilístico.  

 

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao 

desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión 

Europea co nome de "competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de 

situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto 

cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer 

relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando 

diferentes linguaxes e rexistros, formular outros problemas, outras preguntas e mesmo 

atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 

resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 

procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver 

os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a 

argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É 

dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento 

matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de 

resolución de problemas e axudar na toma de decisións adecuadas, tanto na vida persoal 

como na súa futura vida profesional. 

 

A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade, 

poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, 

indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, 

que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema 

investigado; e os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á 

capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións 

transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas as competencias: 

a de comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar 

os resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer 

e simplificar; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de 

traballo en revisión e modificación continua, á medida que se vai resolvendo o 

problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
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caso, servir de apoio á resolución do problema, a comprobación da solución e a 

presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude 

aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a de conciencia e expresións culturais, na 

medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base 

matemática. 

 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 

aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e 

contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida 

desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 

responsabilidades e aceptando erros. Unha metodoloxía baseada na resolución de 

problemas faise imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión e o 

emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a 

comprobación e a aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, o deseño, o emprego e o 

contraste de estratexias, a toma de decisións, etc. Ademais, é resolvendo problemas que 

traten situacións reais onde os conceptos e os métodos estatísticos e numéricos 

empregados amosan tanto a súa potencia como a súa relevancia. 

 

2. OBXECTIVOS XERAIS 

Como resultado do proceso de ensinanza-aprendizaxe os estudiantes desenvolverán as 

capacidades ás que aluden os seguintes obxectivos xerais: 

 Comprender os conceptos, procedementos e métodos estatísticos e numéricos que 

permitan a análise de situacións, para adquirir unha formación científica xeral. 

 Relacionar a estatística e a probabilidade con outras áreas do saber, especialmente 

cos mundos biolóxico, físico e tecnolóxico, apreciando que o seu carácter 

interdisciplinar é unha fonte necesaria para o seu desenvolvemento. 

 Utilizar a estatística na toma de decisións, confrontando os puntos de vista 

deterministas cos estocásticos  cunha base racional e científica. 

 Levar a cabo investigacións que permitan a elaboración de series de datos e a 

transcrición a táboas, diagramas e gráficas como un modo de organizalos e de 

interpretalos, identificando posibles modelos ós que se axusten e formulando novas 

cuestións. 

 Empregar os coñecementos estatísticos adquiridos para analizar os datos e as 

informacións que aparecen nos medios de comunicación e noutros ámbitos, sendo 

sensibles ante a súa incorrecta utilización. 

 Utilizar a linguaxe estatística para interpretar e comunicar a información que poida 

ser tratada polos seus métodos, valorando a estatística como unha tecnoloxía de 

transformación de datos en información significativa. 

 Apreciar a importancia dos métodos estatísticos no intento das persoas de coñecer o 

mundo, valorando as actitudes asociadas a eles como a análise crítica das 

informacións, o cuestionamento das ideas intuitivas, a necesidade de verificación ou 

a búsquea dunha medida de incerteza. 

 Utilizar os métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, tendo 

en conta a precisión requirida de acordo coa situación formulada e valorando a 

necesidade de verificación e de interpretación dos resultados. 
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3. CADRO DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 

A xa mencionada Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de 

materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas 

etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a 

súa oferta, menciona: 

 

Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos 

e numéricos apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas 

Matemáticas do bacharelato, ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series 

temporais, coa mostraxe e a estatística inferencial e coa probabilidade condicionada, 

que ademais proporcionan bases para modelar e resolver unha gama máis ampla de 

problemas. Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de 

problemas, que non poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se 

precisan a calculadora ou programas informáticos. O emprego destas ferramentas 

tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o 

razoamento, a toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc., senón que é 

tamén unha axuda no ensino de conceptos e propiedades.  

 

Os contidos están estruturados en seis bloques: "Mostraxe", "Estatística inferencial", 

"Probabilidade condicionada", "Series temporais", "Programación lineal" e "Métodos 

numéricos". O coñecemento dos contidos que se propoñen e dalgunhas das múltiples 

aplicacións que a estatística ten no mundo biolóxico, físico, económico, histórico, 

xeográfico, social ou político proporciónalles aos/ás estudantes as bases para abordar 

estudos posteriores. Así mesmo, cos coñecementos adquiridos a través desta materia 

pódense analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que, revestidas dun 

formalismo estatístico, aparecen nos medios, contribuíndo á formación dos alumnos e 

das alumnas como cidadáns e cidadás con autonomía e criterio propio, e achegándoos/as 

ás técnicas necesarias para alcanzar un coñecemento máis profundo da complexidade do 

mundo.  

 

En consecuencia, propón o seguinte cadro de obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave: 

 

  

 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Mostraxe  

1.               h 

2.               i 

3.               l 

4.              m 

5. B1.1. Fundamentos 
probabilísticos. Distribucións 
de probabilidade.  

6. B1.1. Identificar os fenómenos 
que poden modelizarse 
mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e 
normal, calculando os seus 
parámetros, asignando a 
probabilidade aos sucesos 
correspondentes e tomando 
decisións ante situacións que 
se axusten a unha distribución 
binomial ou normal, por medio 
da asignación de 
probabilidades aos sucesos 
correspondentes.  

7. MENB1.1.1. Distingue 
fenómenos aleatorios, discretos 
ou continuos, que poden 
modelizarse mediante unha 
distribución binomial ou normal, 
e manexa con soltura as 
correspondentes táboas para 
asignarlles probabilidades aos 
sucesos, analizándoos e 
decidindo a opción máis 
conveniente.  

8.                CMCCT 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/00_introducion.pdf
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

9.               i 

10. l 

11. B1.2. Poboación e 
mostra.  

12. B1.3. Mostraxe: 
tipos. 

13. B1.4. Parámetros 
poboacionais e estatísticos 
dunha mostra.  

14. B1.5. Distribucións 
dunha mostra. 

15. B1.2. Planificar e 
realizar estudos concretos 
partindo da elaboración de 
enquisas, selección da mostra e 
estudo estatístico dos datos 
obtidos acerca de determinadas 
características da poboación 
estudada para inferir 
conclusións, asignándolles 
unha confianza medible. 

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

17. CMCCT 

18. CSIEE 

19. MENB1.2.2. Aplica os 
conceptos relacionados coa 
mostraxe para obter datos 
estatísticos dunha poboación e 
extrae conclusións sobre 
aspectos determinantes da 
poboación de partida. 

20. CMCCT 

21. a 

22. b 

23. c 

24. d 

25. e 

26. f 

27. g 

28. h 

29. i 

30. l 

31. m 

32. n 

33. ñ 

34. o 

35. p 

36. B1.6. Identificación 
das fases e tarefas dun 
estudo estatístico. 
Elaboración e presentación 
da información estatística. 
Análise e descrición de 
traballos relacionados coa 
estatística e o azar, 
interpretando a información 
e detectando erros e 
manipulacións. 

37. B1.3. Presentar e 
describir ordenadamente 
información estatística 
utilizando vocabulario e unhas 
representacións adecuados, e 
analizar de forma crítica e 
argumentada informes 
estatísticos presentes nos 
medios de comunicación, 
publicidade e outros ámbitos, 
prestando especial atención á 
súa ficha técnica e detectando 
posibles erros e manipulacións 
na súa presentación e 
conclusións e analizando, de 
forma crítica, informes 
estatísticos presentes nos 
medios de comunicación e 
noutros ámbitos, detectando 
posibles erros e manipulacións 
na presentación de 
determinados datos.  

38. MENB1.3.1. Analiza 
de forma crítica e argumentada 
información estatística presente 
nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá, 
valorando a incidencia dos 
medios tecnolóxicos no 
tratamento e representación 
gráfica de datos estatísticos 
que proveñen de diversas 
fontes. 

39. CCL 

40. CMCCT 

41. CD 

42. CSC 

43. CCEC 

 Bloque 2. Estatística inferencial  

44. i 

45. l 

46. B2.1. Estimación 
puntual e por intervalos.  

47. B2.2. Decisións 
estatísticas. Hipóteses 
estatísticas. Contraste de 
hipóteses. Cálculo das 
rexións de aceptación e 
rexeitamento, e formulación 
da regra de decisión.  

48. B2.3. Erros de tipo I 
e II. Nivel de significación. 
Potencia dun contraste. 
Relacións entre σ, μ e o 
tamaño da mostra. 

49. B2.1. Estimar 
parámetros descoñecidos 
dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro 
prefixados. 

50. MENB2.1.1. Obtén 
estimadores puntuais de 
diversos parámetros 
poboacionais e os intervalos de 
confianza de parámetros 
poboacionais en problemas 
contextualizados, partindo das 
distribucións mostrais 
correspondentes. 

51. CMCCT 

52. MENB2.1.2. Leva a 
cabo un contraste de hipóteses 
sobre unha poboación, formula 
as hipóteses nula e alternativa 
dun contraste, entende os erros 
de tipo I e de tipo II, e define o 
nivel de significación e a 
potencia do contraste. 

53. CMCCT 

54. CAA 

 Bloque 3. Probabilidade condicionada  

55. i 

56. l 

57. B3.1. Experimentos 
simples e compostos. 
Probabilidade condicionada. 
Dependencia e 
independencia de sucesos. 

58. B3.2. Regra do 
produto. Regra das 
probabilidades totais. Regra 
de Bayes. 

59. B3.1. Asignar 
probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos 
simples e compostos. 

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

61. CMCCT 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

62. i 

63. l 

64. B3.3. Cadeas de 
Markov. Distribucións 
estacionarias. Cadeas 
absorbentes.  

65. B3.4. Clasificación, 
identificación e cálculo das 
probabilidades dos estados 
en cadeas de Markov. 

66. B3.2. Modelar 
situacións contextualizadas dos 
mundos científico, tecnolóxico, 
económico e social, utilizando 
as cadeas de Markov para 
estudar a súa evolución, 
asignándolles probabilidades 
aos diferentes estados.  

67. MENB3.2.1. Identifica 
fenómenos da vida cotiá que se 
modelizan mediante cadeas de 
Markov, distingue os seus 
estados, represéntaos e calcula 
as probabilidades 
correspondentes, utilizando as 
operacións con matrices ou 
outros métodos. 

68. CMCCT 

 Bloque 4. Series temporais   

69. i 

70. l 

71. B4.1. Series de 
tempo: compoñentes.  

72. B4.2. Curva de 
tendencia. Determinación de 
curvas de tendencia por 
diversos métodos como o 
axuste por mínimos 
cadrados.  

73. B4.3. Índice 
estacional. Índices cíclicos. 
Variación irregular.  

74. B4.1. Analizar e 
interpretar cuantitativa e 
cualitativamente series 
cronolóxicas mediante o estudo 
das compoñentes que aparecen 
nelas.  

75.  MENB4.1.1. Describe 
e interpreta, cualitativa e 
cuantitativamente, os 
compoñentes das series de 
tempo que representan distintos 
fenómenos científicos ou 
sociais cando veñen dadas por 
unha táboa ou por unha gráfica, 
e calcula e utiliza a curva de 
tendencia e os índices cíclicos 
e estacionais como modelos 
matemáticos que permiten 
realizar predicións.  

76. CCL 

77. CMCCT 

 Bloque 5. Programación lineal . . 

78. i 

79. l 

80. B5.1. 
Desigualdades. Inecuacións 
lineais. Problema estándar 
de programación lineal. 
Función obxectivo. Solución 
factible.  

81. B5.2. Problema 
dual.  

82. B5.3. Formulación 
e resolución de problemas 
de programación lineal con 
dúas variables por métodos 
gráficos e interpretación das 
solucións obtidas.  

83. B5.1. Resolver 
problemas de optimización 
extraídos de situacións reais de 
carácter científico, tecnolóxico, 
económico e social enunciados 
na linguaxe natural, 
traducíndoos á linguaxe 
alxébrica e utilizando as 
técnicas de programación 
lineal, e interpreta as solucións 
obtidas.  

84. MENB5.1.1. Resolve 
problemas provenientes de 
diversos campos, utilizando a 
linguaxe alxébrica con soltura e 
a programación lineal con dúas 
variables para obter a solución, 
e interpreta os resultados 
obtidos no contexto do 
problema formulado. 

85. CMCCT 

86. CAA 

87. CSC 

 Bloque 6. Métodos numéricos  

88. i 

89. l 

90. B6.1. Díxitos 
significativos. Truncamento e 
arredondamento. Erro 
acumulado. Erros absoluto e 
relativo.  

91. B6.2. 
Converxencia.  

92. B6.3. Métodos de 
resolución de ecuacións 
cunha incógnita.  

93. B6.4. Métodos de 
resolución de sistemas 
lineais.  

94. B6.5. Métodos de 
cálculo de integrais 
definidas. Cálculo de 
superficies.  

95. B6.1. Utilizar as 
técnicas de cálculo numérico na 
resolución de problemas 
contextualizados dos campos 
científico, tecnolóxico ou 
económico, traducíndoos á 
linguaxe alxébrica adecuada e 
estudando as relacións 
funcionais que interveñen 
neles.  

96. MENB6.1.1. Analiza 
os problemas e determina o 
método de cálculo da solución 
apropiado a cada caso, 
empregando números 
aproximados e acoutando o 
erro cometido, e contrasta o 
resultado coa situación de 
partida.  

97. CMCCT 

98. CSIEE 

99. MENB6.1.2. Calcula 
áreas utilizando métodos 
numéricos. 

100. CMCCT 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

101. i 

102. l 

103. B6.6. Interpolación 
polinómica. 

104. B6.2. Utilizar táboas e 
gráficas como instrumento para 
o estudo de situacións 
empíricas, axustándoas a unha 
función, e obter os seus 
parámetros para adquirir 
información suplementaria, 
empregando os métodos de 
interpolación e extrapolación 
adecuados.  

105. MENB6.2.1. Axusta os 
datos obtidos a partir dunha 
situación empírica a unha 
función e obtén valores 
descoñecidos, utilizando 
técnicas de interpolación e 
extrapolación. 

106. CMCCT 

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

108. CMCCT 

 

4. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Os contidos mínimos desta materia resúmense nos seguintes: 

 Asignación de probabilidades a distintos sucesos mediante a lei de Laplace. 

 Manexo da regra de Bayes, regra das probabilidades totais e regra do producto. 

 Cálculo de probabilidades en distribucións discretas e continuas.  Media e 

desviación típica. Manexo de táboas. 

 Resolución de  problemas de distribucións binomial e normal. 

 Identificación das cadeas de Markov. Distinción dos seus estados. 

 Resolución de problemas de intervalos de confianza e contraste de hipóteses, 

interpretando correctamente o resultado. 

 Interpretación somera das series temporais mediante o estudio das compoñentes que 

aparecen nelas. 

 Uso da resolución gráfica nos problemas de programación linear e interpretación da 

solución no contexto que se trate. 

 Uso e aplicación das técnicas do cálculo numérico como resolución de ecuacións, 

interpolación e integración numérica. 

 

4.1. BLOQUES DE CONTIDOS MÍNIMOS. 

Eses contidos mínimos agrúpanse en cinco bloques: 

 

Bloque I: Probabilidade 

1. Probabilidade 

2. Probabilidade condicionada 

3. Distribucións de probabilidade 

4. Cadeas de Markov 

 

Bloque II: Inferencia estatística 

5. Introducción á inferencia estatística 

6. Estimación por intervalos de confianza 

7. Contrastes de hipóteses 
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Bloque III: Series temporais 

8. Series temporais 

 

Bloque IV: Programación linear 

9. Programación linear 

 

Bloque V: Métodos numéricos 

10. Resolución de ecuacións 

11. Interpolación 

12. Integración numérica 

 

BLOQUE I: PROBABILIDADE 

Conceptos: 

 Experimento aleatorio. Espacio mostral. Sucesos. 

 Concepto de probabilidade. 

 Experimentos compostos. Probabilidade condicionada. Independencia de sucesos. 

 Regra do producto. Regra das probabilidades totais. Regra de Bayes. 

 Noción de variable aleatoria. Variable aleatoria discreta. Variable aleatoria continua. 

Esperanza e varianza dunha variable aleatoria. 

 Distribución Binomial. Distribución Normal. 

 Noción de cadea de Markov. Grafo asociado a unha cadea de Markov. Matriz de 

transición. Transicións a máis dunha etapa. Tipos de estados. Distribución 

estacionaria e distribución límite. 

 

BLOQUE II: INFERENCIA ESTATÍSTICA 

Conceptos: 

 Métodos de mostraxe. Estimación puntual. 

 Distribución na mostraxe dun estimador: nesgo e varianza. 

 Intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con desviación típica 

coñecida. 

 Distribucións asociadas á normal: chi-cadrado e t de Student. 

 Intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con desviación típica 

descoñecida. 

 Intervalo de confianza para a varianza dunha poboación normal. 

 Intervalo de confianza para unha proporción. 

 Selección do tamaño mostral. 

 Contrastes de hipóteses paramétricos clásicos. 

 Erros de tipo I e tipo II. Potencia dun contraste. 

 Contraste para a media dunha distribución normal. 

 Contraste para a varianza en poboacións normais. 

 Contraste de hipóteses para unha proporción. 
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BLOQUE III: SERIES TEMPORAIS 

Conceptos: 

 Covarianza e correlación. 

 Autocorrelación. 

 Compoñentes dunha serie temporal. 

 Estimación da tendencia, da compoñente estacional e variacións cíclicas. 

 

BLOQUE IV: PROGRAMACIÓN LINEAR 

Conceptos: 

 Forma xeral dun problema de programación linear con dúas variables. 

 Método gráfico para resolver un problema de programación linear con dúas 

variables. 

 Problema do transporte. 

 Forma xeral dun problema de programación linear. 

 problema dual. 

 

BLOQUE V: MÉTODOS NUMÉRICOS 

Conceptos: 

 Resolución de ecuacións. Erros. Acotación e converxencia. Erro absoluto e relativo. 

 Polinomios e ecuacións alxebraicas. Métodos de separación de raíces. 

 Métodos de resolución numérica de ecuacións. Método de dicotomía. Método da 

regula falsi. Método das tanxentes. Método do punto fixo. Aplicacións á resolución 

de sistemas. 

 Polinomios de interpolación. Interpolación linear. 

 Polinomio interpolador de Newton. Polinomio interpolador de Lagrange.  Polinomio 

interpolador de Newton para puntos equidistantes. 

 Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto. 

 Integración numérica: método dos rectángulos, método dos trapecios, método das 

tanxentes e método de Simpson. 

 

4.2. CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

A secuenciación desta materia debe ter en conta algunhas prelacións nos contidos. En 

principio, cada bloque temático pode abordarse de forma independente, coa salvedade 

do bloque de Inferencia Estatística que debe ser precedido do bloque de probabilidade. 

Dentro de cada bloque as unidades didácticas deben manter unha prelación lóxica, que 

en principio está marcada polo propio orde na que son presentadas. Nembargantes, 

pódese establecer a seguinte secuenciación de contidos e coñecementos previos para 

cada bloque: 

 

BLOQUE I: PROBABILIDADE  

A orde lóxica de probabilidade, probabilidade condicionada, distribucións de 

probabilidade e cadeas de Markov é a que debe ser seguida, pois en cada tema faise uso 

de conceptos vistos no tema anterior.  
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Como coñecementos previos necesarios para este bloque resaltamos  nocións de teoría 

de conxuntos para o tema de probabilidade, coñecementos básicos de análise 

matemática para o tema de distribucións de probabilidade (concretamente funcións 

elementais, cálculo de derivadas e cálculo de primitivas). Finalmente no tema de cadeas 

de Markov son imprescindibles uns coñecementos mínimos de matrices e sistemas 

lineares. 

 

BLOQUE II: INFERENCIA ESTATÍSTICA 

Como xa se comentou ao principio, este bloque temático debe estar precedido do de 

probabilidade, concretamente é necesario o coñecemento das distribucións de 

probabilidade (tema 3) para introducir os conceptos de inferencia. Os temas deste 

bloque deben seguir a orde lóxica de Introducción á inferencia estatística, Intervalos de 

confianza e Contraste de hipóteses. 

 

BLOQUE III: SERIES TEMPORAIS  

Este bloque no que só se inclúe un tema necesita dos coñecementos previos de matrices 

e sistemas lineares. 

 

BLOQUE IV: PROGRAMACIÓN LINEAR 

Ao igual que ocorre no bloque III, son necesarios os coñecementos previos de matrices 

e sistemas lineares, sendo un tema que pode ser tratado en calquera lugar, tendo en 

conta que se os alumnos cursan a materia de Matemáticas II de segundo de bacharelato, 

sería desexable que se abordase este tema (ao igual que o de series temporais e cadeas 

de Markov) unha vez estudiados os temas de matrices e sistemas. 

 

BLOQUE V: MÉTODOS NUMÉRICOS 

Este bloque, diferenciador en canto ao campo no que se enmarca, pode ser abordado por 

separado, sen relacionalo co resto do temario. Como única prelación debe estudiarse o 

tema de interpolación antes do de integración numérica.  

Como coñecementos previos son necesarias nocións básicas de funcións elementais para 

o tema de resolución de ecuacións e integración numérica. Tamén é interesante, aínda 

que non imprescindible, que o alumnado coñeza os principios do cálculo de primitivas 

para abordar con éxito o tema de integración numérica. 

 

Porén, debemos en conta que a normativa actual que desenvolve a LOMCE adxudícalle 

a esta materia só dúas horas semanais, fronte á anterior (LOE) na que dispoñían de catro 

horas á semana, e ademais a actual situación de pandemia pola COVID-19, que xa 

inicialmente adiou o comezo das clases e que na súa evolución dos contaxios pode 

alterar o normal desenvolvemento das actividades lectivas, como xa ocorreu no último 

trimestre do curso pasado. En consecuencia, faise necesario optimizar o tempo 

dispoñible para acadar tan amplos obxectivos. Así, por exemplo, tendo en conta que de 

acordo coa nova LOMCE a materia de Matemáticas II inclúe un bloque de Estatística e 

Probabilidade, no que se traballan a maior parte dos contidos do Bloque I: 

Probabilidade da nosa materia, para evitar duplicidades, evitarase repetir os contidos 

que o alumnado xa traballa en Matemáticas II. Ademais, en xeral, priorizarase en cada 

bloque de contidos aqueles contidos mínimos fundamentais, postergando outros non tan 
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fundamentais no caso de que o tempo dispoñible non sexa suficiente para impartilos 

todos. 

 

Por outra parte, a suspensión das clases no último trimestre do curso pasado pola 

pandemia da COVID-19, impediu impartir o bloque de “Estatística e Probabilidade” na 

materia de Matemáticas I do primeiro curso do Bacharelato de Ciencias, que servía de 

base para os bloques de “Métodos Estatísticos” que aquí se tratan. 

 

Tendo en conta o anterior, neste curso 2020/2021, resulta aconsellable alterar a orde 

habitual na que se impartían os distintos bloques desta materia, empezando este ano 

polos bloques de “Programación Linear” e “Métodos Numéricos”, que só precisan, 

como coñecementos previos, nocións básicas de “sistemas lineares” e de “funcións 

elementais”, respectivamente. Desta maneira, quedarían para a segunda parte deste 

curso os bloques de “Métodos Estatísticos”, cando o alumnado xa teña traballado na 

materia de Matemáticas II os correspondentes bloques de “Análise de Funcións” e 

“Estatística e Probabilidade”, que servirán base para eses temas. 

 

En definitiva, a secuencia temporal dos contidos neste curso quedaría da seguinte 

maneira: 

 

1ª Avaliación 

Bloque IV: Programación linear 

1. Programación linear 

Bloque V: Métodos numéricos 

2. Resolución de ecuacións 

3. Interpolación 

4. Integración numérica 

 

 

2ª Avaliación 

Bloque I: Probabilidade 

5. Probabilidade 

6. Probabilidade condicionada 

7. Distribucións de probabilidade 

8. Cadeas de Markov 

 

3ª Avaliación 

Bloque II: Inferencia estatística 

9. Introducción á inferencia estatística 

10. Estimación por intervalos de confianza 

11. Contrastes de hipóteses 

Bloque III: Series temporais 

12. Series temporais 
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4.3 CRITERIOS DE COORDINACIÓN DE CONTIDOS INTERDISCIPLINARES 

A Estatística e os métodos numéricos  establecen con outras áreas conexións 

interdisciplinares, en especial con Matemáticas, Física, Ciencias da Natureza e 

Tecnoloxía. O contacto con profesores e profesoras destas e outras áreas será constante, 

tentando sempre presentar os contidos matemáticos en relación estreita con 

coñecementos do alumnado. 

 

Aparte de todo isto, apórtase unha introducción histórica en cada unidade temática, na 

que se comentan apuntes biográficos de grandes matemáticos, aplicación dos contidos á 

Ciencia e á Tecnoloxía, orixe histórica, etcétera. 

 

4.4 CRITERIOS DE COORDINACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS 

Dentro da área estatística, a presencia e o desenvolvemento dos temas transversais 

constitúen un dos seus compoñentes curriculares básicos, unha gran parte das situacións 

sociais relacionadas coa transversalidade teñen unha compoñente estatística desde a cal 

resulta moito máis fácil a súa coñecemento e o seu análise.   

 

Tódolos temas a impartir este curso están directamente relacionados cos contidos 

transversais marcados pola consellería polo que só se resaltan aqueles casos máis 

destacados. 

 

Educación para a saúde e calidade de vida que se tratará mediante exercicios 

propostos en case tódolos temas pero fundamentalmente en: 

 Probabilidade. 

 Distribucións. Intervalos de confianza. 

 Contraste de hipóteses. 

 Interpolación.  

 Programación linear. 

 

Educación medioambiental, o seu tratamento destaca nos seguintes temas: 

 Series temporais. 

 Interpolación. 

 Intervalos de confianza. 

 Contraste de hipóteses. 

 Programación linear. 

 

Educación para a paz, posto de manifesto en: 

 Probabilidade 

 Distribucións. 

 Intervalos de confianza. 

 Contraste de hipóteses. 

 Interpolación. 

 Series temporais 
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Educación do consumidor/a, tema para o que é necesario ter unha base sólida en 

matemáticas para saber elixir con criterio nunha sociedade de consumo. Este aspecto  

tratarase fundamentalmente en: 

 Probabilidade. 

 Distribucións. 

 Intervalos de confianza. 

 Contraste de hipóteses. 

 Interpolación. 

 Series temporais 

 Programación linear. 

 Integración numérica 

 

Educación para a igualdade entre os sexos que se logra con unha actitude constante ó 

longo do curso, con enunciados e actitudes non sexistas. 

 Probabilidade. 

 Intervalos de confianza. 

 Contraste de hipóteses. 

 Series temporais. 

 

 

5. METODOLOXÍA 

5.1 CRITERIOS METODOLÓXICOS 

De acordo coas orientacións didácticas do deseño curricular base, propóñense como 

liñas metodolóxicas xerais, que se terán en conta en tódalas unidades, as seguintes: 

Levar á aula o espírito da aprendizaxe significativa potenciando tódalas súas 

compoñentes: 

 Paso por unha situación de conflicto cos coñecementos previos dos alumnos. 

 Descubrimento das ideas preconcibidas e promoción de situacións que susciten a 

necesidade de modificar os esquemas de coñecemento. 

 Presentar aos alumnos situacións problemáticas, que sexan susceptibles de estudio, 

recompilación e análise da información, investigación de relacións, estimación do 

valor práctico dos resultados obtidos, clarificación da situación e resolución de 

problemas relativos á mesma. 

 Exposición por parte do profesor, non só para resolver as situacións sen intervención 

do alumno, senón tamén para orientar, estimular, motivar, suxerir, ... 

 Discusións entre o profesor e os alumnos. 

 Traballos en grupo para potenciar a discusión entre eles. 

 Resolución de problemas, incluíndo a aplicación da estatística á vida cotiá. Por 

problema entendese unha situación que leva un propósito que hai que conseguir e 

que require deliberacións; na súa resolución hai que abordar unha serie de pasos:  

1. Análise do problema e emisión da hipótese 

2. Busca de estratexias 

3. Resolución e comprobación da hipótese 

 Realización de traballos de investigación (como enquisas). 
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Potenciarase: 

 A motivación dos conceptos, propoñendo situacións que conduzan ás definicións e 

resultados. 

 A ensinanza activa, na que o alumno é o protagonista, en contraposición á ensinanza 

pasiva, na que o alumno é só receptor. 

 Traballo en grupos, que dará paso ás discusións e debates. 

 Actividades de manipulación, visualización, lecturas de textos, etcétera. 

 Descubrimento dos conceptos e chegada aos resultados por parte dos alumnos, 

convenientemente guiados, de xeito que non se dean definicións directas, nin 

resultados sabidos de antemán. 

 Os traballos de investigación. 

 

5.2 MATERIAIS E RECURSOS A UTILIZAR 

Tendo en conta a escasa e pouco adecuada oferta de textos desta materia por parte das 

distintas editoriais, os materiais básicos de traballo consistirán en fotocopias de 

apuntamentos elaborados polo/a docente, e de outros materiais fotocopiables extraídos 

de textos relacionados con esta materia. 

 

Ademais, usaranse os seguintes materiais aínda que sen descartar a introducción ao 

longo do curso dalgún outro se as condicións o requiren: 

 Caderno de clase. 

 Fontes documentais: prensa, estatísticas oficiais, textos, ... 

 Instrumentos de debuxo: regra, compás (para o tema de programación). 

 Calculadora. 

 Ordenador. O uso de paquetes estatísticos, de programas matemáticos como 

“Derive” ou “Maxima”, ou dunha folla de cálculo facilitarán enormemente as 

operacións, sobre todo nos temas de Cadeas de Markov, Series temporais, Intervalos 

de confianza, Contrastes de hipóteses e Métodos numéricos. 

 Aula virtual do Instituto para a comunicación telemática co alumnado. 

 

OBSERVACIÓNS SOBRE ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA ESTE CURSO. 
 

Neste momento de inicio do presente curso 2020/2021, debemos ter en conta a actual 

situación de pandemia pola COVID-19, que xa inicialmente adiou o comezo das clases 

e que na súa evolución dos contaxios pode alterar o normal desenvolvemento das 

actividades lectivas, que incluso poderían impedir a posibilidade de impartir todos os 

temas programados, como xa ocorreu no último trimestre do curso pasado. En 

consecuencia, no caso de producirse durante este curso esas posibles alteracións do 

normal desenvolvemento das actividades lectivas, poderanse adaptar as estratexias 

metodolóxicas e empregar todo tipo de recurso didácticos, particularmente ferramentas 

telemáticas tales como, por exemplo, correo electrónico ou videoconferencias, ademais 

da habitual aula virtual. 
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6. AVALIACIÓN 

 

Do traballo diario 

A observación do que ocorre na aula día a día é fundamental pois non todo o alumnado 

ten as mesmas capacidades nin a mesma actitude ante a materia. Deberanse ter en conta 

aspectos como: 

 A asistencia e a puntualidade á clase. 

 A actitude e o grao de participación na clase. 

 A curiosidade e interese demostrado pola materia. 

 A capacidade para traballar en grupo. 

 A tenacidade na busca de solucións aos problemas programados. 

 Controis periódicos que non teñen por qué ser anunciados previamente. 

 

Probas escritas 

Son as que nos indican o acadamento por parte do alumno dos conceptos e destrezas 

traballados. A avaliación debe ser continua pois o alumno que foi superando día a día 

todas as probas non debe ter problema en aplicar o xa aprendido.  

  

A nota que reciba o alumno ou alumna na materia será un reflexo do grado de 

superación que demostre nos dous tipos de avaliación. 

 

O curso dividirase en tres avaliacións e en cada unha realizaranse como mínimo unha 

proba escrita por cada bloque de contidos mínimos incluídos nesa avaliación. A 

cualificación do alumno na avaliación será o resultado das notas das probas escritas 

(media ponderada dos exames), e pode estar tamén influída polo traballo diario 

realizado e das actitudes que presente se estes teñen un carácter significativo. A 

ponderación de cada exame será proporcional ó número de temas que ese exame inclúa. 

 

Para aprobar a materia ou calquera avaliación pódese esixir a superación de cada un dos 

bloques nos que se dividan os contidos do curso. Neste caso, a cualificación global será 

a media ponderada (proporcional ao número de temas que inclúa cada bloque) das 

obtidas en todos eses bloques. O alumnado que non acade os obxectivos previstos terá 

unhas probas de recuperación antes de finalizar o curso. 

 

O alumnado que na data da avaliación final ordinaria non teña unha cualificación 

positiva en todos e cada un dos bloques de contidos en que se divide a materia, terá un 

suspenso na cualificación final (avaliación final ordinaria), e poderá presentarse á proba 

extraordinaria prevista na normativa vixente. Esta proba extraordinaria incluirá todos os 

contidos do curso que corresponda, e cualificarase globalmente, considerándose 

superada a materia cando esa proba sexa realizada correctamente no seu 50% como 

mínimo (mínimo de 5 puntos sobre 10). 

 

Criterios xerais que se poderán ter en conta á hora de avaliar 

 A falta de asistencia a unha proba debe ser xustificada ou supón un suspenso  

(0 puntos nesa proba). 

 As faltas de puntualidade e de asistencia inxustificadas penalizan na nota global  
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(ata 0,25 puntos cada falta). A acumulación de faltas de asistencia inxustificadas 

pode supoñer un suspenso na avaliación sumativa, por perda do dereito de 

avaliación continua, tal como recolle o Regulamento de Réxime Interno do Instituto. 

 A participación e o traballo que demostren unha actitude significativamente positiva 

cara a materia, poden subir a nota de clase. As actitudes pasivas ou negativas tamén 

poden penalizar na nota global (ata 0,25 puntos cada falta) e a súa acumulación pode 

implicar un suspenso na avaliación sumativa (a parte de posibles consecuencias 

disciplinarias). 

 Se se colle a algún alumno/a copiando nunha proba obxectiva, pódese considerar 

suspenso (0 puntos nesa proba).  

 En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou 

circunstancias que puideran influír nos resultados, sempre coa intención de 

favorecelo/a. 

 

 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

A lexislación establece normas de carácter moi xeral no caso do bacharelato sobre estes 

aspectos. Os Departamentos didácticos son os encargados de atender ó alumnado que 

non supere os criterios de avaliación nas probas parciais, así como de adoptar medidas 

destinadas a atender necesidades específicas que poidan presentar algúns alumnos e 

alumnas, adaptando, neste caso, contidos mínimos e criterios de avaliación. 

Para o caso das adaptacións curriculares, tendo en conta o carácter final que ten o curso 

de 2º, o seu carácter de ensino non obrigatorio e a optatividade da materia, tanto os 

contidos como os criterios de avaliación non deben rebaixar os mínimos establecidos 

anteriormente. En todo caso e como norma xeral,  para o alumnado máis adiantado na 

clase o profesor deseñará actividades de profundización. 

No outro extremo, serán obxecto de especial seguimento aqueles alumnos que non teñan 

superada a materia Matemáticas I correspondente ó curso anterior. Salvo estes alumnos 

que poden ter carencias dalgún concepto matemático para explicar a materia, non se 

prevén grandes diferencias entre o alumnado, pois é a primeira vez que cursan unha 

materia deste tipo.  

 

8.  TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

O departamento participa de forma activa neste apartado, e en cursos anteriores mercou 

co seu presuposto numerosos libros relacionados coas Matemáticas para a biblioteca. 

No traballo diario tratarase de fomentar a lectura con distintas actividades: 

 Traballando en cada unidade  non só operacións mecánicas senón tamén problemas  

con enunciados que obriguen  ao alumno a facer unha lectura comprensiva e nos que 

teñan que empregar os contidos explicados no tema para a súa resolución. 

 Colaborando coa biblioteca na animación á lectura recomendando aos alumnos 

libros adecuados ao seu nivel que o departamento ten na biblioteca. Intentando facer 

ver aos alumnos que as Matemáticas tamén poden ser divertidas. 

 Valorando o gusto pola lectura e a curiosidade por atopar nos libros e outros 

materiais impresos diversas informacións. 

 

9.  TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

Empregaranse os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar información, 

facilitar a comprensión de conceptos e propiedades matemáticas, realizar cálculos e 

representacións gráficas e servir como ferramenta na resolución de problemas. 
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Como recursos, o clásico xiz e encerado na aula do grupo, sempre irá acompañado, en 

maior ou menor grao, do uso doutros recursos:  revistas, periódicos, transparencias, 

gráficos, vídeos, gravacións de audio, diapositivas, discos compactos, programas 

informáticos, calculadoras, etc. En concreto, nesta materia, o alumnado utilizará con 

frecuencia o Ordenador que, co emprego de paquetes estatísticos, de programas 

matemáticos como “Derive” ou “Maxima”, Internet ou dunha folla de cálculo, 

facilitarán enormemente as operacións ó longo de todos os contidos do curso: Estatística 

bidimensional, Distribucións de probabilidade, Cadeas de Markov, Intervalos de 

confianza, Contrastes de hipóteses, Series temporais e Métodos numéricos. O uso do 

Ordenador por parte do alumnado realizarase en visitas frecuentes a algunha aula de 

Informática do Centro ó longo de todo o curso. 

 

 

OBSERVACIÓNS XERAIS SOBRE ESTE PROXECTO DIDÁCTICO PARA 
ESTE CURSO. 
Volvemos insistir en que neste momento de inicio do presente curso 2020/2021, 

debemos ter en conta a actual situación de pandemia pola COVID-19, que xa 

inicialmente adiou o comezo das clases e que na súa evolución dos contaxios pode 

alterar o normal desenvolvemento das actividades lectivas, como xa ocorreu no último 

trimestre do curso pasado. En consecuencia, no caso de producirse durante este curso 

esas posibles alteracións do normal desenvolvemento das actividades lectivas, este 

Proxecto Didáctico podería ser modificado en todos aqueles aspectos afectados por esas 

posibles situacións, para adaptalo as necesidades e normativas legais que no seu caso se 

presentasen. 

 

Tui, 22 de setembro de 2020. 


