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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Obxectivos xerais da ESO. 

 

  A Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

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

aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 
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exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 

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

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

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

relacións cos demais e resolver pacíficamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuizos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

 

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

crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e galega 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 
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i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

 

j ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 

 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica 

do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidad. Valorar críticamente os hábitos sociais 

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

contribuír así á súa conservación e mellora. 

 

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

utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 

1.2 Grupos e profesorado 

 

O alumnado do IES Indalecio Pérez Tizón ven dos colexios adscritos de Caldelas, Guillarei e 

Rebordáns, principalmente, e tamén doutras zonas do Concello e incluso de concellos limítrofes. 

Hai que destacar que como consecuencias dos recortes de profesorado por parte da 

administración educativa, un considerable números de grupos vai ser atendido por profesores/as 

doutros departamentos didácticos. No presente curso académico 2022/223 a distribución do 

profesorado que imparte docencia no Departamento de Matemáticas nos grupos de 2º e 4º ESO 

será a seguinte: 

- 2º ESO: Ana Isabel Pérez Blanco, Mª del Carmen Betania Rodríguez Montero, Fernando Saco 

Pérez e Victor Táboas Costas( 4 grupos) 

- 4º ESO: Sandra Bermejo Carrera e Mª Olga Alonso Alonso( 3 grupos) 

Destacar que hai no Departamento unha sección bilingüe de inglés en en 2º ESO impartidas 

polo profesor Fernando Saco Pérez e un agrupamento de 2º ESO impartido pola profesora Ana 

Pérez Blanco. 
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2.- OBXECTIVOS XERAIS PARA AS MATERIAS  

2.1       2º ESO 

A área de Matemáticas de 2º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios, deixando constancia 

dos pasos seguidos. 

 

- Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, inducción) patróns, regularidades e leis 

matemáticas en distintos contextos. 

 

- Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto. 

 

- Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, aportando informes de 

resultados e conclusións dos mesmos. 

 

- Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados. 

 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 

futuro e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos. 

 

- Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, 

comprobación de resultados, representacións gráficas, simulacións, etc. 

 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e 

sentido crítico. 

 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida 

diaria, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 
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- Desenvolver estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de 

números. 

 

- Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade  en situacións da vida 

real. 

 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 

cálculos, comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

 

- Empregar estratexias de análises de datos na resolución de problemas. 

 

- Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións. 

 

- Utilizar adecuadamente o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras 

xeométricas. 

 

- Coñecer e aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas. 

 

- Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e 

poliedros regulares). 

 

- Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas. 

 

- Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores. 

 

- Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais. 

 

- Tabular datos dunha distribución estatística e representalos graficamente. 

 

- Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpretalos 

adecuadamente en cada contexto. 

 

- Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedade e probabilidade. 
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2.2       4º ESO Académicas  

 

A área de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas de 4º ESO contribuirá desenvolver 

nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:  

 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicando o 

proceso seguido en cada caso. 

 

- Facer predicciones utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 

 

- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados e conclusións. 

 

- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

 

- Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá. 

 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

 

- Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 

futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos. 

 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 

cálculos, comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e 

sentido crítico. 

 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida 

cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 
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- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe 

alxebraico. 

 

- Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxebraicas. 

 

- Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos 

da vida real. 

 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e 

interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas.  

- Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

 

- Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as 

súas relacións. 

 

- Profundar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da xeometría 

analítica plana. 

 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de 

comunicación.  

- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 

 

- Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para resolver 

problemas. 

 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de 

Laplace, táboas de continxencia, diagramas de árbore...  

 

2.3       4º  ESO Aplicadas  

 

A área de Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas de 4º ESO contribuirá a desenvolver 

nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:  
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- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicar o 

proceso seguido en cada caso. 

 

- Facer prediccións utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 

 

- Realizar procesos de investigación aportando informes de resultados e conclusións. 

 

- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 

futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos. 

 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 

cálculos, comprobar operacións, descubrir patróns, etc. 

 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e 

sentido crítico. 

 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida 

cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridad das mesmas. 

 

- Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao enfrontarse a 

un problema matemático. 

  

- Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar 

procedementos específicos para resolvelas. 

 

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe 

alxebraica. 
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- Manexar razoadamente polinomios e fraccións alxebraicas. 

 

- Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real. 

 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e 

interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 

 

- Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras 

planas e áreas e volumes de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución de problemas. 

 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situacións extraídas de contextos comunicativos 

da realidade sobre o manexo do azar e a estatística. 

 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

 

- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionales. 

 

- Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e valorar a correlación. 

 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a Lei de 

Laplace, táboas de dobre entrada, diagramas de árbore... 

 

3.- SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

Hai que sinalar que se fose preciso a secuenciación de contidos que aparece a continuación, 
pode verse alterada parcial ou totalmente según o considere o departamento. Así pois, de ser 
preciso, o departamento poderá establecer contidos prioritarios nos diferentes niveles educativos 

segundo se vaia desenvolvendo o presente curso. As posibles modificacións serán recollidas, 
como é habitual, na memoria final do departamento. 
 

3.1        2º ESO 

 

1ª AVALIACIÓN 

Os números naturais e enteiros (3 semanas) 

Os números decimais e as fraccións (3 semanas) 

Operacións con fraccións (3 semanas) 
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Proporcionalidade e porcentaxes (3 semanas) 

 

2ª AVALIACIÓN 

Álxebra (2 semanas) 

Ecuacións ( 3 semanas) 

Sistemas de ecuacións ( 2 semanas) 

Teorema de Pitágoras ( 2 semanas) 

Semellanza ( 2 semanas ) 

Corpos xeómetricos (2 semanas) 

 

3ª AVALIACIÓN 

Medida do volume (2 semanas) 

Funcións (2 semanas) 

Estatística ( 2 semanas) 

Azar e probabilidade (2 semanas) 

 

3.2        4º ESO Académicas 

 

1ª AVALIACIÓN 

Números reais (2 semanas) 

Polinomios e fraccións alxébricas (4 semanas) 

Ecuacións, inecuacións e sistemas (4 semanas) 

 

2ª AVALIACIÓN 

Funcións. Características ( 2 semanas) 

Funcións elementais (3 semanas) 

Semellanza. Aplicacións (2 semanas) 

Trigonometría (3 semanas) 
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Xeometría analítica ( 2 semanas) 

 

3ª AVALIACIÓN 

Estatística (2 semanas) 

Distribucións bidimensionais (2 semanas) 

Combinatoria (2 semanas) 

Cálculo de probabilidades (2 semanas) 

3.3        4º ESO Aplicadas 

 

1ª AVALIACIÓN 

Números enteiros, racionais e irracionais (3 semanas) 

Números reais. Intervalos . Potencias e raíces sinxelas (3 semanas) 

Proporcionalidade e porcentaxes. Xuro simple e composto (3 semanas) 

Expresións alxébricas. Factorización ( 3 semanas) 

 

2ª AVALIACIÓN 

Ecuacións de primeiro e segundo grao.(3 semanas) 

Sistemas de ecuacións lineais(2 semanas) 

Funcións. Características ( 2 semanas) 

Funcións elementais (3 semanas) 

Táboas e gráficos estatísticos Parámetros estatísticos (2 semanas) 

 

3ª AVALIACIÓN 

Azar e probabilidade ( 2 semanas) 

Distribucións bidimensionais ( 2 semanas) 

Xeometría plana (2 semanas) 

Xeometría no espazo (2 semanas) 
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4.- CONTIDOS MÍNIMOS  

De novo incidir que, incluso esta selección de contidos mínimos, pode sufrir modificacións ao 
longo do curso se así o considera o departamento, que tomará decisións en función de como se 

desenvolva o actual curso académico. 
 

4.1      2º ESO 

   

Números e operacións  

Calcular o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo e aplicalo a problemas sinxelos.  

Realizar operacións con potencias de expoñente natural e base enteira ou racional. Raíces 

cadradas exactas  

Resolver operacións combinadas con números naturais, enteiros, decimais e fraccións aplicando 

adecuadamente a xerarquía das operacións e os parénteses.  

Resolver problemas  da vida cotiá cos números naturais , enteiros, decimais e fraccións. 

Resolver problemas  de proporcionalidade e porcentaxes.  

 

Álxebra 

Expresar enunciados en linguaxe alxébrica ou viceversa. 

Realizar operacións con polinomios (sumas, multiplicacións, produtos notables, ...) e calcular  

valor numérico de expresións alxébricas. 

Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. Problemas sinxelos de ecuacións. 

Resolver sistemas de ecuacións sinxelos. 

 

 Xeometría 

Figuras planas elementais. Elementos principais. 

Teorema de Pitágoras. 

Cálculo de áreas e perímetros de figuras planas. 

Corpos no espazo. Elementos principais. 

Volumes de corpos xeométricos sinxelos. 
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Funcións e Estatística  

Representar e identificar puntos nun sistema de eixes coordenados. 

Interpretar unha gráfica identificando as súas propiedades máis características. 

Representar unha gráfica a partir da ecuación ou dunha táboa de valores. 

Función afín, lineal e constante 

Recoller e organizar datos en táboas de frecuencias, elaborar gráficos estatísticos e calcular 

parámetros de centralización e dispersión.  

Cálculo de probabilidades en experimentos aleatorios sinxelos 

 

4.2      4º ESO Académicas 

 

O NÚMERO REAL 

 

• Notación decimal. Aproximacións. 

• Notación científica. 

• Números non racionais. 

• Os números reais. 

• Intervalos e semirrectas. 

• Raíces. Propiedades dos radicais. 

 Calculo de logaritmos. 

 Problemas de proporcionalidade e porcentaxes. 

 

POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

 

• Operacións con polinomios. 

• División por x – a: regra de Ruffini. 

• Factorización dun polinomio.  

 Operacións con fraccións alxébricas. 

 

ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 
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• Identidades e ecuacións. 

• Ecuacións de primeiro grao e segundo grao. 

• Outros tipos de ecuacións: polinómicas, irracionais, con fraccións alxébricas, exponenciais. 

• Sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 

• Inecuacións de primeiro e segundo grao. 

 

TRIGONOMETRÍA E XEOMETRÍA 

 

 Semellanza. 

 Razóns trigonométricas dun ángulo agudo. Relacións fundamentais. 

 Resolución de triángulos rectángulos 

 Resolución de problemas métricos. 

 Ángulos na circunferencia.Medida de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns 

 Cálculo de perímetros,áreas e volumes de figuras planas e corpos xeométricos. 

 

 

XEOMETRÍA ANALÍTICA. 

 Vectores 

 Ecuacións da recta. Paralelismo e perpendicularidade. 

 

FUNCIÓNS  

• Definición  e principias características 

• Funcións lineais e afíns. 

•   Funcións cadráticas. A parábola. 

•   Funcións a anacos 

•   Función de proporcionalidade inversa. 

•   Función exponencial. Función logarítmica. 

 

ESTATÍSTICA 

 

• Nocións básicas. Táboas de frecuencias con datos agrupados. 

• Gráficas estatísticas. 
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• Cálculo de parámetros de centralización y dispersión. Interpretación. 

 Diagramas de dispersión. Relación entreas variables 

 

COMBINATORIA 

 

• Estratexias para contar agrupamentos. 

• Variacións e permutacións. Combinacións. 

 

CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

• Sucesos. Operacións. 

• Comportamento do azar. Lei dos grandes números. 

 Cálculo de probabilidades por Laplace. 

 Experimentos simples e compostos. 

 Probabilidade condicionada. 

 

4.3      4º ESO Aplicadas 

O NÚMERO REAL 

• Operacións combinadas con todo tipo de números reais 

 Aproximacións e erros. 

• Potencias e raíces. Notación científica. 

• Números non racionais. Identificación e representación na recta real. 

• Os números reais. 

• Intervalos e semirrectas. 

 

POLINOMIOS 

• Operacións con polinomios (suma, resta, multiplicación e división). 

• División por x – a: regra de Ruffini. 

• Factorización dun polinomio. 

 

ECUACIÓNS, E SISTEMAS 

• Identidades e ecuacións. 
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• Ecuacións de primeiro grao. Ecuacións de segundo grao. 

• Sistemas de ecuacións lineais. 

 

FUNCIÓNS  

• Definición e principias características 

• Funcións lineais e afíns. 

•   Funcións cadráticas. A parábola. 

•   Función de proporcionalidade inversa. 

•   Función exponencial.  

 

XEOMETRÍA 

• Identificación de relacións de semellanza entre figuras planas. 

 Aplicación o teorema de Tales e Pitágoras para a resolución de problemas xeométricos. 

• Cálculo de perímetros e áreas de figuras planas 

 Cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos. 

 

ESTATÍSTICA 

• Nocións básicas. Táboas de frecuencias con datos agrupados. 

• Gráficas estatísticas. 

• Cálculo de parámetros de centralización y dispersión. Interpretación. 

 Diagramas de dispersión. Relación entre as variables 

 

 

CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

• Sucesos. Operacións 

• Comportamento do azar. Lei dos grandes números. 

 Cálculo de probabilidades por Laplace. 

 Experimentos simples e compostos. 

 

5.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVES. 
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  Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito 

sistemático, facendo fincapé nos descriptores máis afíns á área. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e 

fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais 

para a vida. 

 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é 

determinante, a consecución e sostenibilidade do benestar social esixe condutas e toma de 

decisións persoais estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e 

razoable das persoas 

 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

- Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as repercusiones 

para a vida futura. 

 

- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

 

- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 

comprender o que ocorre ao noso arredor. 

 

- Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

 

- Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos) en situacións cotiás. 
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- Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera asignatura. 

 

- Realizar argumentaciones en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos. 

  

- Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

 

 

 

Comunicación lingüística 

 

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

prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través 

de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden 

implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectiva. 

 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais 

determinadas ofrece unha imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non 

só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades. 

 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos. 

- Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos 

 

- Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información. 

  

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación. 
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- Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 

asignaturas diversas. 

 

 

Competencia dixital 

  

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da 

información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a 

empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade.  

 

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

tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, 

habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna digital. 

 

  Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

- Empregar distintas fontes para a procura de información. 

 

- Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

 

- Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

 

- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

 

- Manexar ferramentas digxtais para a construción de coñecemento. 

  

- Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  

 

- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
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Conciencia e expresións culturais 

 

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

valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respetuosa, as diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecimiento e goce persoal e consideralas 

como parte da riqueza e o patrimonio dos pobos. 

  

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade 

estética e creadora e ao dominio daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e 

culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica 

igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras 

comunidades. 

 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

 

- Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

 

- Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

 

- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas. 

 

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

coñecementos e as actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, 

na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas 

sociais en contextos cada vez máis diversif icados; para elaborar respostas, tomar decisións e 

resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas 

baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un 

nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. 
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Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

 

- Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

 

- Mostrar disponibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

 

- Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

  

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de 

transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación onde intervir ou 

resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 

actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

  

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se 

desenvolven as persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o 

aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades 

e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

 

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

  

- Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

  

- Ser constante no traballo superando as dificultades. 
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- Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

 

- Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses personais. 

 

- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

 

- Optimizar o uso de recursos materiais e personais para a consecución de obxectivos. 

 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

 

Aprender a aprender 

 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se 

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

 

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

Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación 

depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante se sinta 

protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a 

alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de 

autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivarlle para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 

 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores 

asociados a esta competencia: 

- Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas 

 

-Aplicar estratexias para mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependiente 

 

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
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- Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

 

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

 

- Evaluar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 

 - Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

6.- CADRO DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

E COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

2º ESO 
 
 

Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razoada, o proceso 

seguido na resolución 
dun problema. 

▪ MAB1.1.1. Expresa 
verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor 
adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMC
CT 

▪ B1.2. Estratexias 
e procedementos 

postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, 

etc.), reformulación 
do problema, 

▪ B1.2. Utilizar 
procesos de 

razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, realizando 

os cálculos necesarios 
e comprobando as 

▪ MAB1.2.1. Analiza e 
comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do 
problema). 

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.2.2. Valora a 
información dun enunciado e 

relaciónaa co número de 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

resolución de 

subproblemas, 
reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 

sinxelos, procura de 
regularidades e leis, 
etc. 

▪ B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 
utilizadas, 

asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 

interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 

doutras formas de 
resolución, etc. 

solucións obtidas. solucións do problema. 

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

súa utilidade e eficacia. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.2.4. Utiliza 
estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na 
resolución de problemas, 

reflexionando sobre o 
proceso de resolución de 
problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ B1.2. Estratexias 
e procedementos 
postos en práctica: 

uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación 

do problema, 
resolución de 
subproblemas, 
reconto exhaustivo, 

comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura de 
regularidades e leis, 

etc. 

▪ B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 

matemáticas 
escolares, en 
contextos 

▪ B1.3. Describir e 
analizar situacións de 
cambio, para 

encontrar patróns, 
regularidades e leis 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 

xeométricos, 
funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, 
valorando a súa 

utilidade para facer 
predicións. 

▪ MAB1.3.1. Identifica 
patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

▪ CMC
CT 

▪ CCE
C 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis 
matemáticas achadas para 
realizar simulacións e 
predicións sobre os 
resultados esperables, 

valorando a súa eficacia e 
idoneidade. 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

numéricos, 

xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 

xeito individual e en 
equipo. Elaboración 
e presentación dos 
informes 

correspondentes. 

▪ B1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: revisión 
das operacións 

utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 

comprobación e 
interpretación das 
solucións no 
contexto da 

situación, procura 
doutras formas de 
resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando pequenas 
variacións nos datos, 

outras preguntas, 
outros contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, revisando o 
proceso de resolución e os 

pasos e as ideas 
importantes, analizando a 
coherencia da solución ou 
procurando outras formas de 

resolución. 

▪ CMC
CT 

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

resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais 
de interese, e establecendo 

conexións entre o problema e 
a realidade. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ 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 

▪ B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, 

resultados e 
conclusións obtidas 
nos procesos de 
investigación. 

▪ MAB1.5.1. Expón e 
argumenta o proceso 
seguido ademais das 

conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes 
(alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-

probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

correspondentes. 

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

realidade e en 
contextos 
matemáticos, de 
xeito individual e en 

equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver 
procesos de 
matematización en 
contextos da realidade 
cotiá (numéricos, 

xeométricos, 
funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos) a 
partir da identificación 

de situacións 
problemáticas da 
realidade. 

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

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ MAB1.6.2. Establece 
conexións entre un problema 
do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o 
problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen 
nel e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou 
constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas 
dentro do campo das 

matemáticas. 

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.6.5. Realiza 
simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a 
adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a súa 
eficacia. 

▪ CMC
CT 

▪ B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 

modelización, en 
contextos da 
realidade e en 
contextos 

matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.7. Valorar a 
modelización 
matemática como un 

recurso para resolver 
problemas da 
realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e 

as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre 
o proceso e obtén 
conclusións sobre el e os 

seus resultados, valorando 
outras opinións. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ CSC 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 

modelización, en 
contextos da 
realidade e en 
contextos 

matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

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

quefacer matemático. 

▪ MAB1.8.1. Desenvolve 
actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

▪ MAB1.8.2. Formúlase a 
resolución de retos e 

problemas coa precisión, o 
esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo 
e á dificultade da situación. 

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.8.4. Desenvolve 
actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 
hábitos de formular e 
formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, 

tanto no estudo dos 
conceptos como na 
resolución de problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ CCE
C 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais de 

cooperación e traballo en 
equipo.  

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ CSC 

▪ B1.6. Confianza 
nas propias 

capacidades para 
desenvolver 
actitudes axeitadas 
e afrontar as 

dificultades propias 
do traballo 
científico. 

▪ B1.9. Superar 
bloqueos e 

inseguridades ante a 
resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

▪ MAB1.9.1. Toma decisións 
nos procesos de resolución 

de problemas, de 
investigación e de 
matematización ou de 
modelización, valorando as 

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

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ B1.6. Confianza 
nas propias 

▪ B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 

▪ MAB1.10.1. Reflexiona 
sobre os problemas resoltos 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

capacidades para 

desenvolver 
actitudes axeitadas 
e afrontar as 
dificultades propias 

do traballo 
científico. 

tomadas e aprender 

diso para situacións 
similares futuras. 

e os procesos desenvolvidos, 

valorando a potencia e 
sinxeleza das ideas claves, 
aprendendo para situacións 
futuras similares. 

▪ CAA 

 

▪ B1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 

proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos. 

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 

numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 

funcionais e a 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 

alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de 
simulacións e  

elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 

diversas. 
– Elaboración de 

informes e 
documentos sobre 

os procesos 

▪ B1.11. Empregar as 
ferramentas 
tecnolóxicas 

axeitadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 

estatísticos, facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 

matemáticas mediante 
simulacións ou 
analizando con 
sentido crítico 

situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 

matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

▪ MAB1.11.1. Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 
manualmente. 

▪ CMC
CT 

▪ CD 

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de 

funcións con expresións 
alxébricas complexas e 
extraer información 
cualitativa e cuantitativa 

sobre elas. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.11.3. Deseña 
representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, 

mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos 
e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 
analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB1.11.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para tratar datos 

e gráficas estatísticas, 
extraer información e 
elaborar conclusións. 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

levados a cabo e 

os resultados e as 
conclusións 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 

ámbitos 
apropiados, da 
información e das 
ideas 

matemáticas. 

▪ B1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 

aprendizaxe para: 

– Recollida 

ordenada e a 
organización de 
datos. 

– Elaboración e 

creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 

funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 

conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais e a 

realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 

estatístico. 
– Deseño de 

simulacións e  
elaboración de 

predicións sobre 
situacións 
matemáticas 

▪ B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 

maneira habitual no 
proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 

analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en internet 

ou noutras fontes, 
elaborando 
documentos propios, 
facendo exposicións e 

argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos apropiados 

para facilitar a 
interacción. 

▪ MAB1.12.1. Elabora 
documentos dixitais propios 
(de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso 
de procura, análise e 
selección de información 
relevante, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os 
recursos creados para apoiar 

a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ MAB1.12.3. Usa 
adecuadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, 
analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso 
educativo e establecendo 
pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MAB1.12.4. Emprega 
ferramentas tecnolóxicas 

para compartir ideas e 
tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

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. 

Bloque 2. Números e álxebra  

▪ B2.1. Números 
enteiros: 
representación, 

ordenación na recta 
numérica e 
operacións. 
Operacións con 

calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións 
en ámbitos cotiáns. 
Fraccións 

equivalentes. 
Comparación de 
fraccións. 
Representación, 

ordenación e 
operacións. 

▪ B2.3. Números 
decimais: 

representación, 
ordenación e 
operacións. 

▪ B2.4. Relación 

entre fraccións e 

▪ B2.1. Utilizar 
números naturais, 
enteiros, fraccionarios 

e decimais, e 
porcentaxes sinxelas, 
as súas operacións e 
as súas propiedades, 

para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información, e resolver 

problemas 
relacionados coa vida 
diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os 
tipos de números (naturais, 
enteiros, fraccionarios e 

decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor 
de expresións numéricas de 
distintos tipos de números 
mediante as operacións 
elementais e as potencias de 

expoñente natural, aplicando 
correctamente a xerarquía 
das operacións. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.1.3. Emprega 
axeitadamente os tipos de 

números e as súas 
operacións, para resolver 
problemas cotiáns 
contextualizados, 

representando e 
interpretando mediante 
medios tecnolóxicos, cando 
sexa necesario, os 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

decimais. 

Conversión e 
operacións. 

▪ B2.5. Potencias 
de números 

enteiros e 
fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

▪ B2.6. Potencias 
de base 10. 
Utilización da 
notación científica 

para representar 
números grandes. 

▪ B2.7. Cadrados 
perfectos. Raíces 

cadradas. 
Estimación e 
obtención de raíces 
aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía 
das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración 
e utilización de 
estratexias para o 
cálculo mental, para 

o cálculo 
aproximado e para 
o cálculo con 
calculadora. 

resultados obtidos. 

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

operacións. 
Operacións con 
calculadora ou 
outros medios 

tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións 

en ámbitos cotiáns. 
Fraccións 
equivalentes. 

▪ B2.2. Coñecer e 
utilizar propiedades e 
novos significados dos 
números en contextos 
de paridade, 

divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 

comprensión do 
concepto e dos tipos 
de números. 

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

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.2.2. Realiza 
operacións de conversión 
entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica 

fraccións, para aplicalo na 
resolución de problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.2.3. Utiliza a ▪ CMC
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Comparación de 

fraccións. 
Representación, 
ordenación e 
operacións. 

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

operacións. 
▪ B2.4. Relación 

entre fraccións e 
decimais. 

Conversión e 
operacións. 

▪ B2.5. Potencias 
de números 

enteiros e 
fraccionarios con 
expoñente natural: 
operacións. 

▪ B2.6. Potencias 
de base 10. 
Utilización da 
notación científica 

para representar 
números grandes. 

▪ B2.7. Cadrados 
perfectos. Raíces 

cadradas. 
Estimación e 
obtención de raíces 
aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía 
das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración 
e utilización de 
estratexias para o 
cálculo mental, para 

o cálculo 
aproximado e para 
o cálculo con 
calculadora. 

notación científica e valora o 

seu uso para simplificar 
cálculos e representar 
números moi grandes. 

CT 

▪ B2.8. Xerarquía 
das operacións. 

▪ B2.3. Desenvolver, 
en casos sinxelos, a 

▪ MAB2.3.1. Realiza 
operacións combinadas entre 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B2.9. Elaboración 
e utilización de 
estratexias para o 

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

calculadora. 

competencia no uso 

de operacións 
combinadas como 
síntese da secuencia 
de operacións 

aritméticas, aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 

estratexias de cálculo 
mental. 

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. 

▪ B2.9. Elaboración 
e utilización de 
estratexias para o 

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

calculadora. 

▪ B2.4. Elixir a forma 
de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con 

calculadora), usando 
estratexias que 
permitan simplificar as 
operacións con 

números enteiros, 
fraccións, decimais e 
porcentaxes, e 
estimando a 

coherencia e a 
precisión dos 
resultados obtidos. 

▪ MAB2.4.1. Desenvolve 
estratexias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos 

ou aproximados, valorando a 
precisión esixida na 
operación ou no problema. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos 
con números naturais, 

enteiros, fraccionarios e 
decimais, decidindo a forma 
máis axeitada (mental, 
escrita ou con calculadora), 

coherente e precisa. 

▪ CMC
CT 

▪ B2.10. Cálculos 
con porcentaxes 

(mental, manual e 
con calculadora). 
Aumentos e 
diminucións 

porcentuais. 

▪ B2.11. Razón, 

proporción e 
taxa.Taxa unitaria. 
Factores de 
conversión. 

Magnitudes directa 
e inversamente 
proporcionais. 
Constante de 

proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución 
de problemas nos 

▪ B2.5. Utilizar 
diferentes estratexias 

(emprego de táboas, 
obtención e uso da 
constante de 
proporcionalidade, 

redución á unidade, 
etc.) para obter 
elementos 
descoñecidos nun 

problema a partir 
doutros coñecidos en 
situacións da vida real 
nas que existan 

variacións porcentuais 
e magnitudes directa 
ou inversamente 
proporcionais. 

▪ MAB2.5.1. Identifica e 
discrimina relacións de 

proporcionalidade numérica 
(como o factor de conversión 
ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver 

problemas en situacións 
cotiás. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.5.2. Analiza 
situacións sinxelas e 
recoñece que interveñen 

magnitudes que non son 
directa nin inversamente 
proporcionais. 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

que interveña a 

proporcionalidade 
directa ou inversa, 
ou variacións 
porcentuais. 

Reparticións directa 
e inversamente 
proporcionais 

▪ B2.13. Tradución 
de expresións da 

linguaxe cotiá que 
representen 
situacións reais, á 
alxébrica, e 

viceversa. 

▪ B2.14. 

Significados e 
propiedades dos 
números en 
contextos diferentes 

ao do cálculo 
(números 
triangulares, 
cadrados, 

pentagonais, etc.). 
▪ B2.15. Linguaxe 

alxébrica para 
xeneralizar 

propiedades e 
simbolizar 
relacións. 
Obtención de 

fórmulas e termos 
xerais baseada na 
observación de 
pautas e 

regularidades. Valor 
numérico dunha 
expresión alxébrica. 

▪ B2.16. Operacións 
con expresións 
alxébricas sinxelas. 

Transformación e 
equivalencias. 
Identidades. 

▪ B2.6. Analizar 
procesos numéricos 

cambiantes, 
identificando os 
patróns e leis xerais 
que os rexen, 

utilizando a linguaxe 
alxébrica para 
expresalos, 
comunicalos e realizar 

predicións sobre o seu 
comportamento ao 
modificar as variables, 
e operar con 

expresións alxébricas. 

▪ MAB2.6.1. Describe 
situacións ou enunciados que 

dependen de cantidades 
variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante 

expresións alxébricas, e 
opera con elas. 

▪ CMC
CT 

▪ 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. 

▪ CMC
CT 

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

transformar expresións 
alxébricas. 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Operacións con 

polinomios en 
casos sinxelos. 

▪ B2.17. Ecuacións 
de primeiro grao 
cunha incógnita e 

de segundo grao 
cunha incógnita. 
Resolución por 
distintos métodos. 

Interpretación das 
solucións. 
Ecuacións sen 
solución. 

Resolución de 
problemas. 

▪ B2.18. Sistemas 
de dúas ecuacións 

lineais con dúas 
incógnitas. Métodos 
alxébricos de 
resolución e 

método gráfico. 
Resolución de 
problemas. 

▪ B2.7. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 

resolver problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de primeiro 

e segundo grao, e 
sistemas de 
ecuacións, aplicando 
para a súa resolución 

métodos alxébricos ou 
gráficos, e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

▪ MAB2.7.1. Comproba, dada 
unha ecuación (ou un 
sistema), se un número ou 

uns números é ou son 
solución desta. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB2.7.2. Formula 
alxebricamente unha 
situación da vida real 

mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e 
sistemas de ecuacións 
lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o 
resultado obtido. 

▪ CMC
CT 

Bloque 3. Xeometría  

▪ B3.1. Triángulos 
rectángulos. 

Teorema de 
Pitágoras. 
Xustificación 
xeométrica e 

aplicacións. 

▪ B3.1. Recoñecer o 
significado aritmético 

do teorema de 
Pitágoras (cadrados 
de números e ternas 
pitagóricas) e o 

significado xeométrico 
(áreas de cadrados 
construídos sobre os 
lados), e empregalo 

para resolver 
problemas 
xeométricos. 

▪ MAB3.1.1. Comprende os 
significados aritmético e 

xeométrico do teorema de 
Pitágoras e utilízaos para a 
procura de ternas pitagóricas 
ou a comprobación do 

teorema, construíndo outros 
polígonos sobre os lados do 
triángulo rectángulo. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB3.1.2. Aplica o teorema 
de Pitágoras para calcular 

lonxitudes descoñecidas na 
resolución de triángulos e 
áreas de polígonos 
regulares, en contextos 

xeométricos ou en contextos 
reais 

▪ CMC
CT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B3.2. Semellanza: 
figuras semellantes. 
Criterios de 

semellanza. Razón 
de semellanza e 
escala. Razón entre 
lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos 
semellantes. 

▪ B3.2. Analizar e 
identificar figuras 
semellantes, 

calculando a escala 
ou razón de 
semellanza e a razón 
entre lonxitudes, áreas 

e volumes de corpos 
semellantes. 

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

razón de superficies e 
volumes de figuras 
semellantes. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala 
para resolver problemas da 

vida cotiá sobre planos, 
mapas e outros contextos de 
semellanza. 

▪ CMC
CT 

▪ B3.3. Poliedros e 
corpos de 

revolución: 
elementos 
característicos; 
clasificación. Áreas 

e volumes. 

▪ B3.3. Analizar 
corpos xeométricos 

(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos e 
esferas) e identificar 

os seus elementos 
característicos 
(vértices, arestas, 
caras, 

desenvolvementos 
planos, seccións ao 
cortar con planos, 
corpos obtidos 

mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

▪ MAB3.3.1. Analiza e 
identifica as características 

de corpos xeométricos 
utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB3.3.2. Constrúe 
seccións sinxelas dos corpos 

xeométricos, a partir de 
cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os 
medios tecnolóxicos 

axeitados. 

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

▪ B3.4. 
Propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. Cálculo 

de lonxitudes, 
superficies e 
volumes do mundo 
físico. 

▪ B3.5. Uso de 
ferramentas 
informáticas para 
estudar formas, 

configuracións e 
relacións 

▪ B3.4. Resolver 
problemas que leven 
consigo o cálculo de 
lonxitudes, superficies 
e volumes do mundo 

físico, utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 

poliedros. 

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

linguaxes xeométrica e 
alxébrica axeitadas. 

▪ CMC
CT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
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clave 

xeométricas. 

Bloque 4. Funcións  

▪ B4.1. Concepto de 
función: variable 
dependente e 
independente; 
formas de 

presentación 
(linguaxe habitual, 
táboa, gráfica e 
fórmula); 

crecemento e 
decrecemento; 
continuidade e 
descontinuidade; 

cortes cos eixes; 
máximos e mínimos 
relativos. Análise e 
comparación de 

gráficas. 

▪ B4.1. Manexar as 
formas de presentar 
unha función (linguaxe 
habitual, táboa 
numérica, gráfica e 

ecuación), pasando 
dunhas formas a 
outras e elixindo a 
mellor delas en 

función do contexto. 

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

▪ CMC
CT 

▪ B4.1. Concepto de 
función: variable 
dependente e 
independente; 

formas de 
presentación 
(linguaxe habitual, 
táboa, gráfica e 

fórmula); 
crecemento e 
decrecemento; 
continuidade e 

descontinuidade; 
cortes cos eixes; 
máximos e mínimos 
relativos. Análise e 

comparación de 
gráficas. 

▪ B4.2. Comprender o 
concepto de función, e 
recoñecer, interpretar 
e analizar as gráficas 

funcionais. 

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

▪ CMC
CT 

▪ MAB4.2.2. Interpreta unha 
gráfica e analízaa, 

recoñecendo as súas 
propiedades máis 
características. 

▪ CMC
CT 

▪ B4.2. Funcións 
lineais. Cálculo, 
interpretación e 

identificación da 
pendente da recta. 

▪ B4.3. Recoñecer, 
representar e analizar 
as funcións lineais, e 

utilizalas para resolver 

▪ MAB4.3.1. Recoñece e 
representa unha función 
lineal a partir da ecuación ou 

dunha táboa de valores, e 
obtén a pendente da recta 

▪ CMC
CT 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Representacións da 

recta a partir da 
ecuación e 
obtención da 
ecuación a partir 

dunha recta. 

▪ B4.4. Utilización 
de calculadoras 
gráficas e software 

específico para a 
construción e 
interpretación de 
gráficas. 

problemas. correspondente. 

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

▪ CMC
CT 

▪ MAB4.3.3. Escribe a 
ecuación correspondente á 

relación lineal existente entre 
dúas magnitudes, e 
represéntaa. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB4.3.4. Estuda 
situacións reais sinxelas e, 

apoiándose en recursos 
tecnolóxicos, identifica o 
modelo matemático funcional 
(lineal ou afín) máis axeitado 

para explicalas, e realiza 
predicións e simulacións 
sobre o seu comportamento. 

▪ CMC
CT 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ B5.1. Frecuencias 
absolutas, relativas 

e acumuladas. 

▪ B5.2. 

Organización en 
táboas de datos 
recollidos nunha 
experiencia. 

▪ B5.3. Diagramas 
de barras e de 
sectores. Polígonos 
de frecuencias; 

diagramas de caixa 
e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de 
tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de 
dispersión. 

▪ B5.1. Formular 
preguntas axeitadas 

para coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e recoller, 

organizar e presentar 
datos relevantes para 
respondelas, 
utilizando os métodos 

estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas 
axeitadas, 

organizando os datos 
en táboas e 
construíndo gráficas, 
calculando os 

parámetros 
relevantes, e obtendo 
conclusións razoables 
a partir dos resultados 

▪ MAB5.1.1. Organiza datos, 
obtidos dunha poboación de 

variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, 
calcula e interpreta as súas 
frecuencias absolutas, 

relativas, e acumuladas, e 
represéntaos graficamente. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.1.2. Calcula a media 
aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a moda 

(intervalo modal), o rango e 
os cuartís, elixe o máis 
axeitado, e emprégaos para 
interpretar un conxunto de 

datos e para resolver 
problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.1.3. Interpreta 
gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos en medios de 

comunicación e outros 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

obtidos. ámbitos da vida cotiá. 

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

▪ B5.3. Diagramas 
de barras e de 

sectores. Polígonos 
de frecuencias, 
diagramas de caixa 
e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de 
tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de 
dispersión: rango e 

cuartís, percorrido 
intercuarílico, 
varianza e 
desviación típica. 

▪ B5.6. Utilización 
de calculadoras e 

ferramentas 
tecnolóxicas para o 
tratamento de 
datos, creación e 

interpretación de 
gráficos e 
elaboración de 
informes. 

▪ B5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, xerar 
gráficas estatísticas, 

calcular parámetros 
relevantes e 
comunicar os 
resultados obtidos que 

respondan ás 
preguntas formuladas 
previamente sobre a 
situación estudada. 

▪ MAB5.2.1. Emprega a 
calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular as 

medidas de tendencia 
central, o rango e os cuartís. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.2.2. Utiliza as 
tecnoloxías da información e 
da comunicación para 

comunicar información 
resumida e relevante sobre 
unha variable estatística 
analizada. 

▪ CMC
CT 

▪ B5.7. Fenómenos 
deterministas e 
aleatorios. 

▪ B5.8. Formulación 
de conxecturas 
sobre o 
comportamento de 

fenómenos 
aleatorios sinxelos 
e deseño de 
experiencias para a 

súa comprobación. 

▪ B5.9. Frecuencia 
relativa dun suceso 

▪ B5.3. Diferenciar os 
fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, valorando a 
posibilidade que 

ofrecen as 
matemáticas para 
analizar e facer 
predicións razoables 

acerca do 
comportamento dos 
aleatorios a partir das 
regularidades obtidas 

ao repetir un número 

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

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.3.2. Calcula a 
frecuencia relativa dun 

suceso mediante a 
experimentación. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.3.3. Realiza 
predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a partir 

do cálculo exacto da súa 
probabilidade ou a 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas. 2º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

e a súa 

aproximación á 
probabilidade 
mediante a 
simulación ou 

experimentación. 

significativo de veces 

a experiencia 
aleatoria, ou o cálculo 
da súa probabilidade. 

aproximación desta mediante 

a experimentación. 

▪ B5.10. Sucesos 
elementais 
equiprobables e 
non equiprobables. 

▪ B5.11. Espazo 
mostral en 

experimentos 
sinxelos. Táboas e 
diagramas de 
árbore sinxelos. 

▪ B5.12. Cálculo de 
probabilidades 

mediante a regra de 
Laplace en 
experimentos 
sinxelos. 

▪ B5.4. Inducir a 
noción de 
probabilidade a partir 
do concepto de 

frecuencia relativa e 
como medida de 
incerteza asociada 
aos fenómenos 

aleatorios, sexa ou 
non posible a 
experimentación. 

▪ MAB5.4.1. Describe 
experimentos aleatorios 
sinxelos e enumera todos os 
resultados posibles, 

apoiándose en táboas, 
recontos ou diagramas en 
árbore sinxelos. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.4.2. Distingue entre 
sucesos elementais 

equiprobables e non 
equiprobables. 

▪ CMC
CT 

▪ MAB5.4.3. Calcula a 
probabilidade de sucesos 
asociados a experimentos 

sinxelos mediante a regra de 
Laplace, e exprésaa en 
forma de fracción e como 
porcentaxe. 

▪ CMC
CT 

 

4º ESO ACADÉMICAS 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

▪ B1.1. Planificación 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 
verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso 
seguido na resolución 
dun problema. 

▪ MACB1.1.1. Expresa 
verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 
na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor 
adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMC
CT 

▪ B1.2. Estratexias e ▪ B1.2. Utilizar ▪ MACB1.2.1. Analiza e ▪ CMC



41 

 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

procedementos 

postos en práctica: 
uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, 

etc.), reformulación 
do problema, 
resolución de 
subproblemas, 

reconto exhaustivo, 
comezo por casos 
particulares 
sinxelos, procura de 

regularidades e leis, 
etc. 

▪ B1.3. Reflexión 
sobre os resultados: 

revisión das 
operacións 
utilizadas, 
asignación de 

unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación das 

solucións no 
contexto da 
situación, procura 
doutras formas de 

resolución, etc. 

procesos de 

razoamento e 
estratexias de 
resolución de 
problemas, realizando 

os cálculos 
necesarios e 
comprobando as 
solucións obtidas. 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto 
do problema). 

CT 

 

▪ MACB1.2.2. Valora a 
información dun enunciado 

e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.2.3. Realiza 
estimacións e elabora 
conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 
que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e 
a súa eficacia. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.2.4. Utiliza 
estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na 
resolución de problemas, 
reflexionando sobre o 

proceso de resolución de 
problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ 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, 

▪ B1.3. Describir e 
analizar situacións de 
cambio, para atopar 
patróns, 

regularidades e leis 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, 

funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
valorando a súa 

utilidade para facer 
predicións. 

▪ MACB1.3.1. Identifica 
patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións 
de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.3.2. Utiliza as leis 
matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e 
predicións sobre os 
resultados esperables, e 
valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

etc. 

▪ B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 
matemáticas 

escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 

funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 

equipo. Elaboración 
e presentación dos 
informes 
correspondentes. 

▪ B1.3. Reflexión 
sobre os resultados: 
revisión das 
operacións 
utilizadas, 

asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 

interpretación das 
solucións no 
contexto da 
situación, procura 

doutras formas de 
resolución, etc.  

▪ B1.4. Afondar en 
problemas resoltos 
formulando pequenas 
variacións nos datos, 
outras preguntas, 

outros contextos, etc.  

▪ MACB1.4.1. Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, revisando o 
proceso de resolución e os 
pasos e as ideas 

importantes, analizando a 
coherencia da solución ou 
procurando outras formas 
de resolución. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.4.2. Formúlase 
novos problemas, a partir de 
un resolto, variando os 
datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 
formulando casos 
particulares ou máis xerais 
de interese, e establecendo 

conexións entre o problema 
e a realidade. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

 

▪ B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 

matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 

▪ B1.5. Elaborar e 
presentar informes 
sobre o proceso, 

resultados e 
conclusións obtidas 
nos procesos de 

▪ MACB1.5.1. Expón e 
defende o proceso seguido 
ademais das conclusións 

obtidas, utilizando as 
linguaxes alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-

▪ CCL 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

xeométricos, 

funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 

equipo. Elaboración 
e presentación dos 
informes 
correspondentes. 

investigación. probabilística. 

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

realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

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

(numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos ou 

probabilísticos) a 
partir da identificación 
de problemas en 
situacións 

problemáticas da 
realidade. 

▪ MACB1.6.1. Identifica 
situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de 
conter problemas de 
interese. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ MACB1.6.2. Establece 
conexións entre un 
problema do mundo real e o 
mundo matemático, 
identificando o problema ou 

os problemas matemáticos 
que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos 
necesarios. 

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ MACB1.6.3. Usa, elabora 
ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun 
problema ou duns 

problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.6.4. Interpreta a 
solución matemática do 
problema no contexto da 

realidade. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB1.6.5. Realiza 
simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a 
adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a 
súa eficacia. 

▪ CMC
CT 

 

▪ B1.5. Práctica dos ▪ B1.7. Valorar a ▪ MACB1.7.1. Reflexiona ▪ CMC



44 

 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

procesos de 

matematización e 
modelización, en 
contextos da 
realidade e 

matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

modelización 

matemática como un 
recurso para resolver 
problemas da 
realidade cotiá, 

avaliando a eficacia e 
as limitacións dos 
modelos utilizados ou 
construídos. 

sobre o proceso e obtén 

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

CT 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e 
cultivar as actitudes 
persoais inherentes 
ao quefacer 
matemático. 

▪ MACB1.8.1. Desenvolve 
actitudes adecuadas para o 
traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

▪ MACB1.8.2. Formúlase a 
resolución de retos e 
problemas coa precisión, o 
esmero e o interese 

adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da 
situación. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB1.8.3. Distingue 
entre problemas e 

exercicios, e adopta a 
actitude axeitada para cada 
caso. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB1.8.4. Desenvolve 
actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 
hábitos de formular e 
formularse preguntas, e 
procurar respostas 

adecuadas, tanto no estudo 
dos conceptos como na 
resolución de problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MACB1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais de 

cooperación e traballo en 
equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

 

▪ B1.6. Confianza ▪ B1.9. Superar ▪ MACB1.9.1. Toma ▪ CMC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

nas propias 

capacidades para 
desenvolver 
actitudes adecuadas 
e afrontar as 

dificultades propias 
do traballo científico.  

bloqueos e 

inseguridades ante a 
resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de 
investigación e de 
matematización ou de 
modelización, e valora as 

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

CT 

▪ CSIE
E 

▪ B1.6. Confianza 
nas propias 

capacidades para 
desenvolver 
actitudes adecuadas 
e afrontar as 

dificultades propias 
do traballo científico.  

▪ B1.10. Reflexionar 
sobre as decisións 

tomadas e aprender 
diso para situacións 
similares futuras. 

▪ MACB1.10.1. Reflexiona 
sobre os problemas resoltos 

e os procesos 
desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das 
ideas clave, e aprende para 

situacións futuras similares. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

 

▪ B1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 

proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 

numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 

funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 

alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 

▪ B1.11. Empregar as 
ferramentas 
tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 

estatísticos, facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 

matemáticas 
mediante simulacións 
ou analizando con 
sentido crítico 

situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 

matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

 

▪ MACB1.11.1. Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 
manualmente. 

 

▪ CMC
CT 

▪ CD 

 

▪ MACB1.11.2. Utiliza 
medios tecnolóxicos para 

facer representacións 
gráficas de funcións con 
expresións alxébricas 
complexas e extraer 

información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.11.3. Deseña 
representacións gráficas 
para explicar o proceso 

seguido na solución de 
problemas, mediante a 
utilización de medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB1.11.4. Recrea ▪ CMC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

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. 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, 
analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

CT 

 

▪ MACB1.11.5. Utiliza 
medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer 

informacións e elaborar 
conclusións. 

▪ CMC
CT 

 

▪ B1.7. Utilización 
de medios 

tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 

datos.  
– Elaboración e 

creación de 
representacións 

gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 

xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 

▪ B1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 

información e da 
comunicación de 
maneira habitual no 
proceso de 

aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 

información 
salientable en internet 
ou noutras fontes, 
elaborando 

documentos propios, 
facendo exposicións e 
argumentacións 
destes, e 

compartíndoos en 
ámbitos apropiados 
para facilitar a 
interacción. 

▪ MACB1.12.1. Elabora 
documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso 
de procura, análise e 

selección de información 
relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

 

▪ MACB1.12.2. Utiliza os 
recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

▪ CCL 

▪ MACB1.12.3. Usa 
axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar 
e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 
analizando puntos fortes e 

▪ CD 

▪ CAA 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

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. 

débiles de seu proceso 

educativo e establecendo 
pautas de mellora. 

▪ MACB1.12.4. Emprega 
ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e 

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

Bloque 2. Números e álxebra  

▪ B2.1. 
Recoñecemento de 
números que non 
poden expresarse 
en forma de 

fracción. Números 
irracionais. 

▪ B2.2. 
Representación de 
números na recta 
real. Intervalos. 

 

▪ B2.1. Coñecer os 
tipos de números e 
interpretar o 
significado dalgunhas 
das súas propiedades 

máis características 
(divisibilidade, 
paridade, infinitude, 
proximidade, etc.). 

▪ MACB2.1.1. Recoñece os 
tipos de números reais 
(naturais, enteiros, racionais 
e irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos 

para representar e 
interpretar axeitadamente 
información cuantitativa. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB2.1.2. Aplica 
propiedades características 

dos números ao utilizalos en 
contextos de resolución de 
problemas. 

▪ CMC
CT 

▪ B2.2. 
Representación de 

▪ B2.2. Utilizar os 
tipos de números e 

▪ MACB2.2.1. Opera con 
eficacia empregando cálculo 

▪ CMC
CT 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compete
ncias 
clave 

números na recta 

real. Intervalos. 

▪ 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. 

▪ B2.4. Potencias de 
expoñente enteiro 
ou fraccionario e 
radicais sinxelos. 

Relación entre 
potencias e radicais. 

▪ B2.5. Operacións 
e propiedades das 

potencias e dos 
radicais. 

▪ B2.6. Xerarquía de 
operacións. 

▪ B2.7. Cálculo con 
porcentaxes. Xuro 
simple e composto. 

▪ B2.8. Logaritmos: 

definición e 
propiedades.  

▪ B2.9. 
Manipulación de 
expresións 
alxébricas. 

Utilización de 
igualdades notables. 

operacións, xunto 

coas súas 
propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 

información, e 
resolver problemas 
relacionados coa vida 
diaria e con outras 

materias do ámbito 
educativo. 

mental, algoritmos de lapis e 

papel, calculadora ou 
programas informáticos, e 
utilizando a notación máis 
axeitada. 

 

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

▪ CMC
CT 

▪ MACB2.2.3. Establece as 
relacións entre radicais e 

potencias, opera aplicando 
as propiedades necesarias 
e resolve problemas 
contextualizados. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB2.2.4. Aplica 
porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e 
financeiros, e valora o 
emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 
complexidade dos datos o 
requira. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB2.2.5. Calcula 
logaritmos sinxelos a partir 

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

▪ CMC
CT 

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

escalas. 

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

 

▪ B2.10. Polinomios. 
Raíces e 

▪ B2.3. Construír e 
interpretar expresións 

▪ MACB2.3.1. Exprésase 
con eficacia facendo uso da 

▪ CMC
CT 
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factorización. 

▪ B2.11. Ecuacións 
de grao superior a 

dous. 

▪ B2.12. Fraccións 
alxébricas. 
Simplificación e 
operacións. 

alxébricas, utilizando 

con destreza a 
linguaxe alxébrica, as 
súas operacións e as 
súas propiedades. 

linguaxe alxébrica.  

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

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

▪ B2.13. Resolución 
de problemas 
cotiáns e doutras 
áreas de 
coñecemento 

mediante ecuacións 
e sistemas. 

▪ B2.14. 
Inecuacións de 

primeiro e segundo 
grao. Interpretación 
gráfica. Resolución 
de problemas. 

▪ B2.4. Representar e 
analizar situacións e 
relacións 
matemáticas 
utilizando 

inecuacións, 
ecuacións e sistemas 
para resolver 
problemas 

matemáticos e de 
contextos reais. 

▪ MACB2.4.1. Formula 
alxebricamente as 
restricións indicadas nunha 
situación da vida real, 
estúdao e resolve, mediante 

inecuacións, ecuacións ou 
sistemas, e interpreta os 
resultados obtidos. 

▪ CMC
CT 

 

Bloque 3. Xeometría  

▪ B3.1. Medidas de 
ángulos no sistema 
sesaxesimal e en 
radiáns. 

▪ B3.2. Razóns 
trigonométricas. 
Relacións entre 

elas. Relacións 
métricas nos 
triángulos. 

 

▪ B3.1. Utilizar as 
unidades angulares 
dos sistemas métrico 
sesaxesimal e 
internacional, así 

como as relacións e 
as razóns da 
trigonometría 
elemental, para 

resolver problemas 
trigonométricos en 

▪ MACB3.1.1. Utiliza 
conceptos e relacións da 
trigonometría básica para 
resolver problemas 
empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso, 
para realizar os cálculos. 

▪ CMC
CT 
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contextos reais. 

▪ B3.3. Aplicación 
dos coñecementos 
xeométricos á 
resolución de 
problemas métricos 

no mundo físico: 
medida de 
lonxitudes, áreas e 
volumes.  

▪ B3.2. Razóns 
trigonométricas. 
Relacións entre 
elas. Relacións 

métricas nos 
triángulos. 

▪ B3.2. Calcular 
magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situacións 

reais, empregando os 
instrumentos, as 
técnicas ou as 
fórmulas máis 

adecuadas, e 
aplicando as 
unidades de medida. 

▪ MACB3.2.1. Utiliza as 
ferramentas tecnolóxicas, as 
estratexias e as fórmulas 
apropiadas para calcular 
ángulos, lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e figuras 
xeométricas. 

▪ CMC
CT 

▪ CD 

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

súas relacións. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB3.2.3. Utiliza as 
fórmulas para calcular áreas 
e volumes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, 
cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver 
problemas xeométricos, 

asignando as unidades 
apropiadas. 

▪ CMC
CT 

▪ B3.4. Iniciación á 
xeometría analítica 
no plano: 

coordenadas. 
Vectores. Ecuacións 
da recta. 
Paralelismo; 

perpendicularidade. 

▪ B3.5. Semellanza. 

Figuras 
semellantes. Razón 
entre lonxitudes, 
áreas e volumes de 

corpos semellantes. 

▪ B3.6. Aplicacións 
informáticas de 
xeometría dinámica 
que facilite a 
comprensión de 

conceptos e 

▪ B3.3. Coñecer e 
utilizar os conceptos e 
os procedementos 

básicos da xeometría 
analítica plana para 
representar, describir 
e analizar formas e 

configuracións 
xeométricas sinxelas. 

▪ MACB3.3.1. Establece 
correspondencias analíticas 
entre as coordenadas de 

puntos e vectores. 

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

▪ MACB3.3.3. Coñece o 
significado de pendente 

dunha recta e diferentes 
formas de calculala. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB3.3.4. Calcula a 
ecuación dunha recta de 
varias formas, en función 

dos datos coñecidos 

▪ CMC
CT 

▪ MACB3.3.5. Recoñece 
distintas expresións da 
ecuación dunha recta e 

▪ CMC
CT 
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propiedades 

xeométricas. 

utilízaas no estudo analítico 

das condicións de 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

▪ MACB3.3.6. Utiliza 
recursos tecnolóxicos 

interactivos para crear 
figuras xeométricas e 
observar as súas 
propiedades e as súas 

características. 

▪ CMC
CT 

▪ CD 

Bloque 4. Funcións  

▪ B4.1. 
Interpretación dun 
fenómeno descrito 
mediante un 

enunciado, unha 
táboa, unha gráfica 
ou unha expresión 
analítica. Análise de 

resultados. 

▪ B4.2. Funcións 

elementais (lineal, 
cuadrática, 
proporcionalidade 
inversa, exponencial 

e logarítmica, e 
definidas en 
anacos): 
características e 

parámetros. 
▪ B4.3. Taxa de 

variación media 
como medida da 

variación dunha 
función nun 
intervalo.  

▪ B4.4. Utilización 
de calculadoras 
gráficas e software 

específico para a 
construción e a 
interpretación de 

▪ B4.1. Identificar 
relacións cuantitativas 
nunha situación, 
determinar o tipo de 

función que pode 
representalas, e 
aproximar e 
interpretar a taxa de 

variación media a 
partir dunha gráfica 
ou de datos 
numéricos, ou 

mediante o estudo 
dos coeficientes da 
expresión alxébrica. 

▪ MACB4.1.1. Identifica e 
explica relacións entre 
magnitudes que poden ser 
descritas mediante unha 

relación funcional, e asocia 
as gráficas coas súas 
correspondentes expresións 
alxébricas. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB4.1.2. Explica e 
representa graficamente o 
modelo de relación entre 
dúas magnitudes para os 
casos de relación lineal, 

cuadrática, 
proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, 
empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso. 

▪ CMC
CT 

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

▪ CMC
CT 

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

dunha táboa. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB4.1.5. Analiza o ▪ CMC
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gráficas. 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. 

CT 

▪ MACB4.1.6. Interpreta 
situacións reais que 
responden a funcións 

sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos e 

exponenciais e logarítmicas. 

▪ CMC
CT 

▪ B4.3. 
Recoñecemento 
doutros modelos 
funcionais: 

aplicacións a 
contextos e 
situacións reais.  

▪ B4.4. Utilización 
de calculadoras 
gráficas e software 
específico para a 
construción e 

interpretación de 
gráficas. 

▪ B4.2. Analizar 
información 
proporcionada a partir 
de táboas e gráficas 

que representen 
relacións funcionais 
asociadas a 
situacións reais 

obtendo información 
sobre o seu 
comportamento, a 
evolución e os 

posibles resultados 
finais. 

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

▪ CMC
CT 

 

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

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB4.2.3. Describe as 
características máis 

importantes que se extraen 
dunha gráfica sinalando os 
valores puntuais ou 
intervalos da variable que as 

determinan utilizando tanto 
lapis e papel como medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB4.2.4. Relaciona 
distintas táboas de valores, 

e as súas gráficas 
correspondentes. 

▪ CMC
CT 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ B5.1. Introdución á 
combinatoria: 
combinacións, 

variacións e 

▪ B5.1. Resolver 
situacións e 
problemas da vida 

cotiá aplicando os 

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

permutación e combinación. 

▪ CMC
CT 
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permutacións. 

▪ B5.2. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a regra de 
Laplace e outras 

técnicas de reconto. 

conceptos do cálculo 

de probabilidades e 
técnicas de reconto 
axeitadas. 

▪ MACB5.1.2. Identifica e 
describe situacións e 
fenómenos de carácter 

aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para 
describir sucesos. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB5.1.3. Aplica 
técnicas de cálculo de 

probabilidades na resolución 
de situacións e problemas 
da vida cotiá. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB5.1.4. Formula e 
comproba conxecturas 

sobre os resultados de 
experimentos aleatorios e 
simulacións. 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB5.1.6. Interpreta un 
estudo estatístico a partir de 

situacións concretas 
próximas. 

▪ CCEC 

 

▪ B5.2. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a regra de 

Laplace e outras 
técnicas de reconto. 

▪ B5.3. 
Probabilidade 
simple e composta. 
Sucesos 

dependentes e 
independentes. 

▪ B5.4. Experiencias 
aleatorias 

compostas. 
Utilización de 
táboas de 
continxencia e 

diagramas de 
árbore para a 
asignación de 
probabilidades. 

▪ B5.5. 
Probabilidade 

▪ B5.2. Calcular 
probabilidades 
simples ou compostas 

aplicando a regra de 
Laplace, os 
diagramas de árbore, 
as táboas de 

continxencia ou 
outras técnicas 
combinatorias. 

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

sinxelas e técnicas 
combinatorias. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB5.2.2. Calcula a 
probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos 

utilizando, especialmente, 
os diagramas de árbore ou 
as táboas de continxencia. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB5.2.3. Resolve 
problemas sinxelos 

asociados á probabilidade 
condicionada.  

▪ CMC
CT 

▪ MACB5.2.4. Analiza 
matematicamente algún 
xogo de azar sinxelo, 

comprendendo as súas 
regras e calculando as 
probabilidades adecuadas. 

▪ CMC
CT 
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condicionada. 
▪ MACB5.3.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 
describir, cuantificar e 

analizar situacións 
relacionadas co azar. 

▪ CCL 

▪ B5.6. Utilización 
do vocabulario 
adecuado para 

describir e 
cuantificar 
situacións 
relacionadas co 

azar e a estatística. 

▪ B5.3. Utilizar o 
vocabulario axeitado 
para a descrición de 

situacións 
relacionadas co azar 
e a estatística, 
analizando e 

interpretando 
informacións que 
aparecen nos medios 
de comunicación e 

fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

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

estatísticos. 

▪ CSIE
E 

▪ B5.7. Identificación 
das fases e as 

tarefas dun estudo 
estatístico. 

▪ 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. 

▪ B5.9. Medidas de 

centralización e 
dispersión: 
interpretación, 
análise e utilización. 

▪ B5.10. 
Comparación de 
distribucións 
mediante o uso 

conxunto de 

▪ B5.4. Elaborar e 
interpretar táboas e 

gráficos estatísticos, 
así como os 
parámetros 
estatísticos máis 

usuais, en 
distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, 

utilizando os medios 
máis axeitados (lapis 
e papel, calculadora 
ou computador), e 

valorando 
cualitativamente a 
representatividade 
das mostras 

utilizadas. 

▪  MACB5.4.2. Utiliza 
medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, para 
extraer informacións e 
elaborar conclusións. 

 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB5.4.3. Calcula e 
interpreta os parámetros 
estatísticos dunha 
distribución de datos 

utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador). 

▪ CMC
CT 

 

▪ MACB5.4.4. Selecciona 
unha mostra aleatoria e 

valora a representatividade 
de mostras pequenas. 

▪ CMC
CT 

▪ MACB5.4.5. Representa 
diagramas de dispersión e 
interpreta a relación entre as 

variables.  

▪ CMC
CT 
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medidas de posición 

e dispersión. 
▪ B5.11. Construción 

e interpretación de 
diagramas de 

dispersión. 
Introdución á 
correlación. 

▪ B5.12. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 

tratamento de datos 
estatísticos. 

 

4º ESO APLICADAS 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 

clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 
resolución de 

problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

▪ 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 

▪ B1.2. Utilizar 

procesos de 

razoamento e 

estratexias de 

resolución de 

problemas, realizando 

os cálculos 

necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

▪ MAPB1.2.1. Analiza e 

comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións 

entre os datos, e contexto 

do problema). 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.2.2. Valora a 

información dun enunciado 

e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.2.3. Realiza 

estimacións e elabora 

conxecturas sobre os 

resultados dos problemas 

▪ CMCC

T 
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▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

regularidades e leis, 

etc. 

▪ B1.3. Reflexión 

sobre os resultados: 

revisión das 

operacións 

utilizadas, 

asignación de 

unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

que cumpra resolver, 

valorando a súa utilidade e 

a súa eficacia. 

▪ MAPB1.2.4. Utiliza 

estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución de 

problemas. 

▪ CMCC

T 

▪ CAA 

▪ B1.2. Estratexias e 

procedementos 

postos en práctica: 

uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, 

etc.), reformulación 

do problema, 

resolución de 

subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, 

etc. 

▪ B1.4. Formulación 

▪ B1.3. Describir e 

analizar situacións de 

cambio, para atopar 

patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas, en 

contextos numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, 

valorando a súa 

utilidade para facer 

predicións. 

▪ MAPB1.3.1. Identifica 

patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións 

de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas atopadas para 

realizar simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables, e 

valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

▪ CMCC

T 



57 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

de proxectos e 

investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 

numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 

xeito individual e en 
equipo. Elaboración 
e presentación dos 
informes 

correspondentes. 

▪ B1.3. Reflexión 

sobre os resultados: 

revisión das 

operacións 

utilizadas, 

asignación de 

unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando pequenas 

variacións nos datos, 

outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando o 

proceso de resolución e os 

pasos e as ideas 

importantes, analizando a 

coherencia da solución ou 

procurando outras formas 

de resolución. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.4.2. Formúlanse 

novos problemas, a partir de 

un resolto, variando os 

datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo 

outros problemas parecidos, 

formulando casos 

particulares ou máis xerais 

de interese, e establecendo 

conexións entre o problema 

e a realidade. 

▪ CMCC

T 

▪ CAA 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

▪ B1.4. Formulación 
de proxectos e 
investigacións 

matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 

xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, de 
xeito individual e en 

equipo. Elaboración 
e presentación dos 
informes 
correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e 

presentar informes 

sobre o proceso, 

resultados e 

conclusións obtidas 

nos procesos de 

investigación. 

▪ MAPB1.5.1. Expón e 

argumenta o proceso 

seguido, ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes: alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-

probabilística. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

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

realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da 

realidade cotiá 

(numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a 

partir da identificación 

de situacións 

problemáticas da 

realidade. 

▪ MAPB1.6.1. Identifica 

situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de 

conter problemas de 

interese. 

▪ CMCC

T 

▪ CSC 

▪ MAPB1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo real e o 

mundo matemático, 

identificando o problema ou 

os problemas matemáticos 

que subxacen nel e os 

coñecementos matemáticos 

necesarios. 

▪ CMCC

T 

▪ CSIEE 

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun 

problema ou duns 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

problemas dentro do campo 

das matemáticas. 

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a 

solución matemática do 

problema no contexto da 

realidade. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.6.5. Realiza 

simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón 

melloras que aumenten a 

súa eficacia. 

▪ CMCC

T 

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

realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.7. Valorar a 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas da 

realidade cotiá, 

avaliando a eficacia e 

as limitacións dos 

modelos utilizados ou 

construídos. 

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona 
sobre o proceso, obtén 
conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando 
outras opinións. 

▪ CMCC

T 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver e 

cultivar as actitudes 

persoais inherentes 

ao quefacer 

matemático. 

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da 

crítica razoada). 

▪ CMCC

T 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ MAPB1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa precisión, 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

esmero e interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da 

situación. 

▪ MAPB1.8.3. Distingue 

entre problemas e 

exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para cada 

caso. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve 

actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no estudo 

dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

▪ CMCC

T 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MAPB1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo en 
equipo.  

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ B1.6. Confianza 

nas propias 

capacidades para 

desenvolver 

actitudes axeitadas 

e afrontar as 

dificultades propias 

do traballo científico. 

▪ B1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante a 

resolución de 

situacións 

descoñecidas. 

▪ MAPB1.9.1. Toma 

decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de 

investigación e de 

matematización ou de 

modelización, e valora as 

consecuencias destas e a 

súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCC

T 

▪ CSIEE 

▪ B1.6. Confianza ▪ B1.10. Reflexionar ▪ MAPB1.10.1. Reflexiona ▪ CMCC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

nas propias 

capacidades para 

desenvolver 

actitudes axeitadas 

e afrontar as 

dificultades propias 

do traballo científico. 

sobre as decisións 

tomadas e aprender 

diso para situacións 

similares futuras. 

sobre os problemas resoltos 

e os procesos 

desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das 

ideas clave, e aprende para 

situacións futuras similares. 

T 

▪ CAA 

▪ B1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 

proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 

numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 

comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 

funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 

alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 

elaboración de 

▪ B1.11. Empregar as 

ferramentas 

tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións 

gráficas, recreando 

situacións 

matemáticas 

mediante simulacións 

ou analizando con 

sentido crítico 

situacións diversas 

que axuden á 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos ou á 

resolución de 

problemas. 

▪ MAPB1.11.1. Selecciona 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou 

non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCC

T 

▪ CD 

▪ MAPB1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos para 

facer representacións 

gráficas de funcións con 

expresións alxébricas 

complexas e extraer 

información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas 

para explicar o proceso 

seguido na solución de 

problemas, mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB1.11.4. Recrea ▪ CMCC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

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. 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, 

analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

T 

▪ MAPB1.11.5. Utiliza 
medios tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar 
conclusións. 

▪ CMCC

T 

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

– Recollida 
ordenada e a 

organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 

representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 

estatísticos. 
– Facilitación da 

▪ B1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación de 

maneira habitual no 

proceso de 

aprendizaxe, 

procurando, 

analizando e 

seleccionando 

información 

salientable en internet 

ou noutras fontes, 

elaborando 

documentos propios, 

▪ MAPB1.12.1. Elabora 

documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso 

de procura, análise e 

selección de información 

salientable, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os 

recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

▪ CCL 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

comprensión de 

conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 

realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 

situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 

informes e 
documentos sobre 
os procesos 
levados a cabo e 

as conclusións e 
os resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación e 
compartición, en 

ámbitos 
apropiados, da 
información e as 
ideas 

matemáticas. 

facendo exposicións e 

argumentacións 

destes e 

compartíndoos en 

ámbitos apropiados 

para facilitar a 

interacción. 

▪ MAPB1.12.3. Usa 

axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar 

e mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe, recollendo a 

información das actividades, 

analizando puntos fortes e 

débiles do seu proceso 

educativo e establecendo 

pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ MAPB1.12.4. Emprega 
ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e 

tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Números e álxebra  

▪ B2.1. 

Recoñecemento de 

números que non 

poden expresarse 

▪ B2.1. Coñecer e 

utilizar os tipos de 

números e 

operacións, xunto 

▪ MAPB2.1.1. Recoñece os 

tipos de números (naturais, 

enteiros, racionais e 

irracionais), indica o criterio 

▪ CMCC

T 



64 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

en forma de 

fracción. Números 

irracionais. 

▪ B2.2. 

Diferenciación de 

números racionais e 

irracionais. 

Expresión decimal e 

representación na 

recta real. 

▪ B2.3. Xerarquía 

das operacións. 

▪ B2.4. 

Interpretación e 

utilización dos 

números reais e as 

operacións en 

diferentes 

contextos, elixindo a 

notación e precisión 

máis axeitadas en 

cada caso. 

▪ B2.5. Utilización 

da calculadora e 

ferramentas 

informáticas para 

realizar operacións 

con calquera tipo de 

expresión numérica. 

Cálculos 

aproximados. 

▪ B2.6. Intervalos. 

Significado e 

diferentes formas de 

coas súas 

propiedades e 

aproximacións, para 

resolver problemas 

relacionados coa vida 

diaria e outras 

materias do ámbito 

educativo, recollendo, 

transformando e 

intercambiando 

información. 

seguido para a súa 

identificación, e utilízaos 

para representar e 

interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

▪ MAPB2.1.2. Realiza os 
cálculos con eficacia, 

mediante cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou ferramentas 
informáticas, e utiliza a 

notación máis axeitada para 
as operacións de suma, 
resta, produto, división e 
potenciación. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB2.1.3. Realiza 

estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son 

razoables. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a 

notación científica para 

representar e operar 

(produtos e divisións) con 

números moi grandes ou 

moi pequenos. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB2.1.5. Compara, 

ordena, clasifica e 

representa os tipos de 

números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB2.1.6. Aplica 

porcentaxes á resolución de 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

expresión. 

▪ B2.7. 

Proporcionalidade 

directa e inversa. 

Aplicación á 

resolución de 

problemas da vida 

cotiá. 

▪ B2.8. Porcentaxes 

na economía. 

Aumentos e 

diminucións 

porcentuais. 

Porcentaxes 

sucesivas. Interese 

simple e composto. 

problemas cotiáns e 

financieros, e valora o 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos o 

requira. 

▪ MAPB2.1.7. Resolve 

problemas da vida cotiá nos 

que interveñen magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionais. 

▪ CMCC

T 

▪ B2.9. Polinomios: 

raíces e 

factorización. 

Utilización de 

identidades 

notables. 

▪ B2.2. Utilizar con 

destreza a linguaxe 

alxébrica, as súas 

operacións e as súas 

propiedades. 

▪ MAPB2.2.1. Exprésase 

con eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB2.2.2. Realiza 

operacións de suma, resta, 

produto e división de 

polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB2.2.3. Obtén as 

raíces dun polinomio e 

factorízao, mediante a 

aplicación da regra de 

Ruffini. 

▪ CMCC

T 

▪ B2.10. Resolución 

de ecuacións e 

sistemas de dúas 

▪ B2.3. Representar e 

analizar situacións e 

estruturas 

▪ MAPB2.3.1. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

ecuacións lineais 

con dúas incógnitas. 

▪ B2.11. Resolución 

de problemas 

cotiáns mediante 

ecuacións e 

sistemas. 

 

matemáticas, 

utilizando ecuacións 

de distintos tipos para 

resolver problemas. 

mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao e 

sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o 

resultado obtido.  

Bloque 3. Xeometría  

▪ B3.1. Figuras 
semellantes.  

▪ B3.2. Teoremas de 
Tales e Pitágoras. 
Aplicación da 
semellanza para a 

obtención indirecta 
de medidas. 

▪ B3.3. Razón entre 
lonxitudes, áreas e 

volumes de figuras 
e corpos 
semellantes. 

▪ B3.4. Resolución 
de problemas 
xeométricos no 

mundo físico: 
medida e cálculo de 
lonxitudes, áreas e 
volumes de 

diferentes corpos. 

▪ B3.1. Calcular 

magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas a 

partir de situacións 

reais, empregando os 

instrumentos, as 

técnicas ou as 

fórmulas máis 

adecuados, e 

aplicando a unidade 

de medida máis 

acorde coa situación 

descrita. 

▪ MAPB3.1.1. Utiliza 

instrumentos, fórmulas e 

técnicas apropiados para 

medir ángulos, lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos 

e de figuras xeométricas, 

interpretando as escalas de 

medidas. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB3.1.2. Emprega as 

propiedades das figuras e 

dos corpos (simetrías, 

descomposición en figuras 

máis coñecidas, etc.) e 

aplica o teorema de Tales, 

para estimar ou calcular 

medidas indirectas. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB3.1.3. Utiliza as 

fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e volumes 

de triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas, e 

aplícaas para resolver 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

problemas xeométricos, 

asignando as unidades 

correctas. 

▪ MAPB3.1.4. Calcula 

medidas indirectas de 

lonxitude, área e volume 

mediante a aplicación do 

teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

▪ CMCC

T 

▪ B3.4. Resolución 

de problemas 

xeométricos no 

mundo físico: 

medida e cálculo de 

lonxitudes, áreas e 

volumes de 

diferentes corpos. 

▪ B3.5. Uso de 

aplicacións 

informáticas de 

xeometría dinámica 

que facilite a 

comprensión de 

conceptos e 

propiedades 

xeométricas. 

▪ B3.2. Utilizar 

aplicacións 

informáticas de 

xeometría dinámica, 

representando corpos 

xeométricos e 

comprobando, 

mediante interacción 

con ela, propiedades 

xeométricas. 

▪ MAPB3.2.1. Representa e 

estuda os corpos 

xeométricos máis relevantes 

(triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas) 

cunha aplicación informática 

de xeometría dinámica, e 

comproba as súas 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCC

T 

Bloque 4. Funcións  

▪ B4.1. 

Interpretación dun 

fenómeno descrito 

mediante un 

enunciado, unha 

▪ B4.1. Identificar 

relacións cuantitativas 

nunha situación, 

determinar o tipo de 

función que pode 

▪ MAPB4.1.1. Identifica e 

explica relacións entre 

magnitudes que se poden 

describir mediante unha 

relación funcional, 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

táboa, unha gráfica 

ou unha expresión 

analítica. 

▪ B4.2. Estudo de 

modelos funcionais: 
lineal, cuadrático, 
proporcionalidade 
inversa e 

exponencial. 
Descrición das súas 
características, 
usando a linguaxe 

matemática 
apropiada. 
Aplicación en 
contextos reais. 

▪ B4.3. Taxa de 

variación media 

como medida da 

variación dunha 

función nun 

intervalo. 

▪ B4.4. Utilización 
de calculadoras 

gráficas e software 
específico para a 
construción e a 
interpretación de 

gráficas. 

representalas, e 

aproximar e 

interpretar a taxa de 

variación media a 

partir dunha gráfica, 

de datos numéricos 

ou mediante o estudo 

dos coeficientes da 

expresión alxébrica. 

asociando as gráficas coas 

súas correspondentes 

expresións alxébricas. 

▪ MAPB4.1.2. Explica e 

representa graficamente o 

modelo de relación entre 

dúas magnitudes para os 

casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcional 

inversa e exponencial. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.1.3. Identifica, 

estima ou calcula elementos 

característicos destas 

funcións (cortes cos eixes, 

intervalos de crecemento e 

decrecemento, máximos e 

mínimos, continuidade, 

simetrías e periodicidade). 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.1.4. Expresa 

razoadamente conclusións 

sobre un fenómeno, a partir 

da análise da gráfica que o 

describe ou dunha táboa de 

valores. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.1.5. Analiza o 

crecemento ou o 

decrecemento dunha 

función mediante a taxa de 

variación media, calculada a 

partir da expresión 

alxébrica, unha táboa de 

valores ou da propia gráfica. 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.1.6. Interpreta 

situacións reais que 

responden a funcións 

sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade inversa e 

exponenciais. 

▪ CMCC

T 

▪ B4.1. 

Interpretación dun 

fenómeno descrito 

mediante un 

enunciado, unha 

táboa, unha gráfica 

ou unha expresión 

analítica. 

▪ B4.2. Estudo de 
modelos funcionais: 
lineal, cuadrático, 
proporcionalidade 

inversa e 
exponencial. 
Descrición das súas 
características, 

usando a linguaxe 
matemática 
apropiada. 
Aplicación en 

contextos reais. 
▪ B4.3. Taxa de 

variación media 
como medida da 

variación dunha 
función nun 
intervalo. 

▪ B4.4. Utilización 
de calculadoras 
gráficas e software 

▪ B4.2. Analizar 

información 

proporcionada a partir 

de táboas e gráficas 

que representen 

relacións funcionais 

asociadas a 

situacións reais, 

obtendo información 

sobre o seu 

comportamento, a 

súa evolución e os 

posibles resultados 

finais. 

▪ MAPB4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos sobre 

diversas situacións reais. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.2.2. Representa 

datos mediante táboas e 

gráficos, utilizando eixes e 

unidades axeitadas. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se extraen 

dunha gráfica e sinala os 

valores puntuais ou 

intervalos da variable que as 

determinan, utilizando tanto 

lapis e papel como medios 

informáticos. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.2.4. Relaciona 

táboas de valores e as súas 

gráficas correspondentes en 

casos sinxelos, e xustifica a 

decisión. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB4.2.5. Utiliza con 

destreza elementos 

tecnolóxicos específicos 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

específico para a 

construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

para debuxar gráficas. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ B5.1. Análise 
crítica de táboas e 

gráficas estatísticas 
nos medios de 
comunicación e 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 

etc.). 

▪ B5.2. 

Interpretación, 

análise e utilidade 

das medidas de 

centralización e 

dispersión.  

▪ B5.3. 

Comparación de 

distribucións 

mediante o uso 

conxunto de 

medidas de posición 

e dispersión. 

▪ B5.4. Construción 

e interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introdución á 

correlación. 
▪ B5.5. Azar e 

probabilidade. 

Frecuencia dun 

suceso aleatorio.  

▪ B5.1. Utilizar o 
vocabulario axeitado 

para a descrición de 
situacións 
relacionadas co azar 
e a estatística, 
analizando e 

interpretando 
informacións que 
aparecen nos medios 
de comunicación e 

fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

▪ MAPB5.1.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado para 

describir situacións 

relacionadas co azar e a 

estatística. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB5.1.2. Formula e 

comproba conxecturas 

sobre os resultados de 

experimentos aleatorios e 

simulacións. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB5.1.3. Emprega o 

vocabulario axeitado para 

interpretar e comentar 

táboas de datos, gráficos 

estatísticos e parámetros 

estatísticos. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB5.1.4. Interpreta un 

estudo estatístico a partir de 

situacións concretas 

próximas. 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

▪ B5.6. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a Regra 

de Laplace.  

▪ B5.7. 

Probabilidade 

simple e composta. 

Sucesos 

dependentes e 

independentes. 

Diagrama en árbore. 

▪ B5.8. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 

tratamento de datos 
estatísticos. 

▪ B5.1. Análise 
crítica de táboas e 
gráficas estatísticas 

nos medios de 
comunicación e 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 

etc.). 

▪ B5.2. 

Interpretación, 

análise e utilidade 

das medidas de 

centralización e 

dispersión.  

▪ B5.3. 

Comparación de 

distribucións 

mediante o uso 

conxunto de 

▪ B5.2. Elaborar e 

interpretar táboas e 

gráficos estatísticos, 

así como os 

parámetros 

estatísticos máis 

usuais, en 

distribucións 

unidimensionais, 

utilizando os medios 

máis axeitados (lapis 

e papel, calculadora, 

folla de cálculo), 

valorando 

cualitativamente a 

representatividade 

das mostras 

utilizadas. 

▪ MAPB5.2.1. Discrimina se 

os datos recollidos nun 

estudo estatístico 

corresponden a unha 

variable discreta ou 

continua. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB5.2.2. Elabora 

táboas de frecuencias a 

partir dos datos dun estudo 

estatístico, con variables 

discretas e continuas. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB5.2.3. Calcula os 

parámetros estatísticos 

(media aritmética, 

percorrido, desviación típica, 

cuartís, etc.), en variables 

discretas e continuas, coa 

▪ CMCC

T 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

▪ B1.1. Planificación 
e expresión verbal 
do proceso de 

resolución de 
problemas. 

▪ B1.1. Expresar 

verbalmente, de xeito 

razoado o proceso 

seguido na resolución 

dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa 

verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, 

coa precisión e o rigor 

adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCC

T 

medidas de posición 

e dispersión. 

▪ B5.4. Construción 

e interpretación de 

diagramas de 

dispersión. 

Introdución á 

correlación. 

▪ B5.8. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 
tratamento de datos 
estatísticos. 

axuda da calculadora ou 

dunha folla de cálculo. 

▪ MAPB5.2.4. Representa 

graficamente datos 

estatísticos recollidos en 

táboas de frecuencias, 

mediante diagramas de 

barras e histogramas. 

▪ CMCC

T 

▪ B5.5. Azar e 

probabilidade. 

Frecuencia dun 

suceso aleatorio.  

▪ B5.6. Cálculo de 

probabilidades 

mediante a regra de 

Laplace.  

▪ B5.7.Probabilidade 

simple e composta. 

Sucesos 

dependentes e 

independentes. 

Diagrama en árbore. 

▪ B5.3. Calcular 

probabilidades 

simples e compostas 

para resolver 

problemas da vida 

cotiá, utilizando a 

regra de Laplace en 

combinación con 

técnicas de reconto 

como os diagramas 

de árbore e as táboas 

de continxencia. 

▪ MAPB5.3.1. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

coa regra de Laplace e 

utiliza, especialmente, 

diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia para 

o reconto de casos. 

▪ CMCC

T 

▪ MAPB5.3.2. Calcula a 

probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos nos que 

interveñan dúas 

experiencias aleatorias 

simultáneas ou 

consecutivas. 

▪ CMCC

T 

 

 

 

7.- METODOLOXÍA. 
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A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: 

coñecementos específicos da materia, formas de pensamento, hábitos, destrezas, actitudes, 

etc. Todos eles están íntimamente relacionados. A finalidade fundamental do ensino das 

matemáticas é o desenvolvemento da facultade de razonamiento e de abstracción. 

 

Propúgnase unha aprendizaxe constructivista: quen aprende faio construíndo sobre o que 

xa domina. Para iso, cada novo elemento de aprendizaxe debe engranar, tanto polo seu grado 

de dificultade como pola súa oportunidade, co nivel de coñecementos do que aprende. 

Débense axuntar niveis de partida sinxelos, moi asequibles para a práctica totalidade do 

alumnado, cunha secuencia de dificultade que permite encamiñar aos alumnos e ás alumnas 

máis destacadas en actividades que lles supoñan verdadeiros retos. 

 

É importante a vinculación a contextos reais dos traballos propostos, así como xerar 

posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. As tarefas competenciales facilitan este 

aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 

  

Doutra banda, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias 

predominantes; enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das 

intelixencias múltiples facilita que todos os estudantes poidan chegar a comprender os 

contidos que se pretende que adquiran. 

 

A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 

o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. Por outra banda, a 

resolución de problemas debe contemplarse como unha práctica habitual integrada no día a 

día da aprendizaxe das matemáticas. 

 

 Resulta tamén interesante potenciar unha aprendizaxe cooperativa coa aplicación  de 

diferentes estructuras e dinámicas. O traballo en grupo colaborativo aporta, ademais do 

adestramento de habilidades sociais básicas e enriquecimiento persoal desde a diversidade 

unha ferramenta perfecta para discutir e profundar en contidos. A proposta de traballos  que 
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estimulen a curiosidade e a reflexión do alumnado  permiten desenvolver estratexias de 

defensa dos seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a 

resposta máis adecuada para a situación problemática suscitada. 

  

Necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman o andamiaxe da 

asignatura. Aínda que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen 

no currículo básico, o alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e a 

análise das linguaxes matemáticas, as súas vantaxes e as implicaciones na comprensión da 

realidade. Para iso necesitamos un certo grado de adestramento individual e traballo reflexivo 

de procedementos básicos da asignatura. Debemos conseguir tamén que os alumnos e as 

alumnas saiban expresarse oral, escrita e graficamente cun vocabulario específico de términos 

e notaciones matemáticas. 

 

Será o profesor ou a profesora quen decida a metodoloxía didáctica máis adecuada en cada 

momento para poder adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os 

recursos dispoñibles. 

  

 No caso de que o alumnado dun grupo ou parte del teñan que ausentarse nun periodo de 

tempo considerable, tentarse en todo momento de manter as anteriores líneas metodolóxicas 

só que a través de diferentes medios telemáticos coa intención de garantir un adecuado grao 

de desenvolvemento na competencia matemática do alumnado. 

- No referente ao periodo lectivo existente entre a terceira avaliación e a avaliación final, 

establécense  as seguintes directices con respecto á metodoloxía e actividades que se van 

empregar  durante dito periodo: 

-  

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º 

avaliación e a avaliación final na ESO (apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación e titoría)  

 

 

Metodoloxía  

- Clases teóricas  

- Clases prácticas  

- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e 

individual. 

- Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

- Realización, presentación e exposición de traballos. 
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Actividades tipo 

-.Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos 

diferentes trimestres. 

- Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

- Traballos de ampliación e investigación vinculados ao 

temario do curso. 

 

Materiais e 

recursos 

- Actividades de autoavaliación do libro de texto. 

- Actividades elaboradas polo pofesor/a. 

- Actividades dixitais e interactivas. 

- Recursos multimedia. 

 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Para ter en conta medidas de atención á diversidade e inclusión temos que valorar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas: 

-  O número de alumnos e alumnas. 

 

- O funcionamento do grupo (clima do aula, nivel de disciplina, atención...). 

 

- As fortalezas e as dificultades que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de 

contidos curriculares ou aspectos competenciais. 

  

- Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para os 

 traballos cooperativos. 

 

- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo 

 

 - A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón 

que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos 

estudantes; a partir dela poderemos: 

- Identificar aos alumnos ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización 

de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel alumnado con 

necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero 

que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 



76 

 
 

 

- Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, ubicación de espazos, 

xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

 

- Analizar o modelo de seguimiento que se vai a utilizar con cada un deles. 

 

- Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a evaluar os progresos destes 

estudantes. 

 

- Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto 

de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  

 

 

9.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Propoñemos a utilización dos materiais seguintes: 

- Cuestionarios e actividades con contidos de repaso e avaliacións iniciais. 

- Caderno do alumno para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 

- Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, libros de 

texto e lecturas interesantes relacionadas cos contidos, calculadora, follas de cálculo, videos, 

aplicacións informáticas, páxinas web, etc. 

- Ferramentas de debuxo: regula, compás, transportador de ángulos, escuadra e cartabón. 

- Fichas, esquemas ou formularios resumidos, elaborados polo docente, que incluirán a 

información xeral e básica sobre os conceptos e ferramentas de cada unidade, que o 

estudante debe aprender. 

- Xogos didácticos: dominó, tangram,.... 

- Ferramentas tecnolóxicas diversas que permitan mellorar os canles de comunicación no ensino 

virtual (Aula virtual, plataformas de videoconferencia, aplicación de redes socias...etc) 

- Os libros de texto fixados polo Departamento para os grupos de ESO serán os correspondente 

da Editorial Anaya. 
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10.- AVALIACIÓN 

 

10.1 Instrumentos para a avaliación 

 

   Os instrumentos que pode utilizar o profesor para  a avaliación, seleccionando aqueles que 

mellor se adapten ás características do grupo a avaliar son: 

- Probas de avaliación inicial. 

- Probas de avaliación de unha ou varias unidades didácticas. Pódese incluir en cada proba 

algún contido da anterior, se así se advirte, co obxectivo de ir repasando a materia. 

- Probas de avaliación final. 

- Posibles controis con ou sen previo aviso.  

- Recollida e corrección de traballos e exercicios.  

- Revisión dos cadernos de traballo do alumnado durante o curso. 

- Rexistro e seguimento a través da aula virtual e/ou do correo elctrónico das tarefas diarias que 

o alumno/a debe realizar.  

- Rexistro do grao de participación, atención e aproveitamento das diferentes actividades 

realizadas na aula ben sexa de forma de forma presencial ou virtual 

- Rexistro do material que o alumnado precisa para o desenvolvemento das diferentes unidades 

didácticas na aula. 

- Rexistro das faltas de puntualidade e asistencia ás clases. 

- Rexistro das faltas de orde e de conduta que interfiran no desenvolvemento normal das clases. 

-  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. 

 

 

10.2 Criterios de avaliación, cualificación e promoción. 
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   A avaliación terá sempre como referentes as competencias básicas e os obxectivos da etapa. 

Así pois, avaliar, non é máis que medir no alumnado o grao de desenvolvemento de ditas 

competencias básicas en cada un dos diferentes cursos da etapa, e confirmar, a consecución 

ou non, por parte deste alumnado dos obxectivos correspondentes a dito curso.  

 

  Para conseguir isto, aplicaremos os criterios de avaliación valorando á consecucións dos 

diferentes estándares de aprendizaxe establecidos na programación para cada un dos niveis, 

relacionados todos eles cos correspondentes contidos do curriculum da ESO, recollidos tamén, 

nesta programación. 

 

   Tal é como establece a lexislación, a avaliación ten que ser continua, orientadora e formativa.  

 

  Esta continuidade ao longo de cada curso académico quedará garantizada coa realización de 

diferentes avaliacións ao longo de todo el. Así, ao comezo do curso, realizarase unha avaliación 

inicial. Esta, terá como obxectivo averiguar os coñecementos previos que o alumno/a xa ten en 

relación cos contidos da materia do curso no que se atopa. Ademais, nesta avaliación, 

recollerase tamén, información sobre a evolución académica do alumnado nos cursos pasados.  

 

   Coas tres avalicións seguintes e xunto coa avaliación final que se realizarán durante o curso 

académico, poderase facer un seguimento do proceso de ensinanza-aprendizaxe na materia por 

parte do alumnado, facilitando deste xeito a detección de calquera dificultade que o alumno/a 

poida ter neste proceso. Polo tanto será, nestas avaliacións, cando se poidan tomar medidas de 

reforzo, apoio ou ampliación para subsanar ditas dificultades, garantindo deste xeito, o carácter 

orientador e formativo da avaliación.  

 

  Para poder levar a cabo a avaliación, utilizaremos diferentes instrumentos, acordados polo 

departamento, que permitirán recoller información de como se van acadando os obxectivos e se 

van desenvolvendo as diferentes competencias básicas. Obtida esta información, aplicaremos 

os chamados criterios de cualificación, tamén establecidos polo departamento, que permitirán 

valorar numéricamente, tal e como establece a lexislación, o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

do alumnado. 
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Toda a información obtida cos diferentes instrumentos de avaliación, cualificarase 

numéricamente atendento a: 

 

Cálculo da nota das avaliacións parciais (1ª avaliación, 2ª avaliación e 3ª avaliación): 

 

-O resultado nas probas de avaliación parciais que se teñan feito ao longo do trimestre suporán 

un 80% da nota do alumno/a. Esta porcentaxe da nota obterase facendo a media, aritmética ou 

ponderada (previamente comunicado polo profesor/a), das notas obtidas en cada unha desas 

probas. É requisito imprescindible obter unha nota mínima de 3 puntos sobre 10 en cada unha 

das diferentes probas do trimestres, sendo, noutro caso, cualificado sempre con insuficiente 

aquel alumnado que non cumpra dito requisito. Nestes casos, se o alumno/a que non chegue a 

esa nota mínima de 3 nunha das probas da avaliación obtén máis de 7 puntos na outra/as 

probas non terá obriga de recuperar ditos contidos na recuperación da avaliación 

correspondente. 

 

- O restante 20% da nota do alumno/a calcularase a través de información recollida sobre a 

realización de tarefas diarias, traballos entregados, actitude na aula, uso correcto do 

material..etc. 

 

- Unha vez obtida a nota do alumno, segundo establecen os anteriores criterios de cualificación, 

esta verase modificada por estoutros criterios: 

• As faltas de ortografía descontarán 0,05 puntos nas probas escritas e traballos 

entregados. 

• 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 de clase (ata 

0,25 puntos cada falta). A acumulación de faltas de asistencia sen xustificar, que supoñen a falta 

de aproveitamento continuado da formación por parte do alumno/a, poderá derivar na apertura 

do protocolo correspondente recollido na normativa do centro. 

• A participación e o traballo, ben de forma presencial ou virtual, soben a nota de clase. As 

actitudes pasivas ou negativas, por non realizar ou entregar en prazo o traballo diario, tamén 

penalizan esa nota (ata 0,25 puntos cada falta de traballo) e a súa acumulación pode implicar un 



80 

 
 

suspenso na avaliación (a parte de posibles sancións disciplinarias). O alumnado que por algún 

motivo xustificado se ausente de forma temporal seguirá en contacto a través de medios 

telemáticos (correo electrónico, aula virtual, teléfono…) co profesor/a cumprindo coas súas 

obrigas diarias. 

• A non realización de traballos obrigatorios, tamén pode supoñer un suspenso, se así se 

advirte. 

• A presentación de traballos voluntarios, soben a nota de clase no caso de estar ben feitos.  

• 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 

circunstanciasque puideran influír nos resultados, sempre coa intención de favorecelo/a. 

 

Procedemento de recuperación das avaliacións parciais (1ª avaliación, 2ª avaliación e 3ª 

avaliación): 

 

- O alumnado que non acade os obxectivos mínimos (5 puntos sobre 10) en cada unha desas 

avaliacións trimestrais, poderá optar, se o profesor así o comunica ao principio do curso, a unha 

proba de recuperación ao final de dita avaliación. 

 

- O alumnado que pasada a terceira avaliación non obteña unha cualificación positiva en todas e 

cada unha das tres avaliacións parciais nas que se divide o curso, considerarase que non ten 

aprobada a materia. Dito alumnado seguirá un plan de reforzo elaborado a partir do seu informe 

individualizado de avaliación elaborado polo equipo docente na última avaliación parcial. Dito 

plan de reforzo estará constituído por un conxunto de actividades a realizar e por unha proba 

obxectiva que valore a adquisición dos contidos reforzados por parte do alumno. 

 

- Así pois, se despois da terceira avaliación o alumno/a segue tendo suspensa algunha das 

avaliacións trimestrais terá que realizar, como parte do plan de reforzo, unha proba de 

recuperación global (se ten dúas ou máis avaliacións suspensas) ou parcial (se só ten unha 

única avaliación suspensa). Para obter unha cualificación positiva nunha destas proba de 

recuperación é necesario obter un mínimo de 5 sobre un total de 10 puntos; calquera nota 

inferior a 5 sobre 10 puntos, nunha proba de recuperación, poderá aproximarse por truncamento 
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a partir da parte enteira da cualificación; por exemplo, cunha nota de 4,75 puntos nunha proba 

de recuperación, obteriamos un 4 ao aproximala por truncamento. No caso de superar unha 

proba de recuperación (5 ou máis puntos sobre 10), a cualificación global definitiva no trimestre 

recuperado será a que se obteña ao facer a media entre a nota da proba de recuperación e un 5. 

 

Cálculo da nota da avaliación final: 

 

-Feitas as correspondentes probas de recuperación, a nota final do alumno calcularase: 

• No caso de que o alumno fixera unha proba de recuperación parcial (unha avaliación) 

calculando a media aritmética das tres avaliacións, sendo requisito imprescindible ter ditas 

avaliacións aprobadas para aprobar a materia. 

• No caso de que o alumno fixera unha recuperación global e esta tivera unha puntuación 

inferior a 5 puntos sobre 10, a nota do alumno calcularase coa nota desta proba global ou ca 

media das tres avaliacións parciais segundo beneficie máis ao alumno. 

• No caso de que o alumno fixera unha recuperación global e nesta tivera unha puntuación 

superior a 5 puntos sobre 10, a nota do alumno calcularase como se describiu anteriormente 

para calquera proba de recuperación. 

- Se chegada a terceira avaliación parcial o alumno/a ten aprobada a materia poderá realizar 

actividades de ampliación subindo a nota media das tres avaliacións parciais ata un máximo de 

0.5 puntos. A avaliación destes contidos de ampliación poderá facerse tal e como determine o 

profesor/a coa realización de probas obxectivas, traballos individuais na aula, traballos 

cooperativos en grupo…etc. 

 

 Ademais de todo o tratado anteriormente nos grupos de Agrupamento despois da avaliación 

inicial valorarase o nivel de coñecementos do alumnado na materia e tratarase de adaptar os 

contidos ao nivel do grupo incidindo en contidos básicos. Deste xeito a nota deste alumnado 

estará en correspondencia coa porcentaxe de contidos impartidos con respecto ao total da 

materia. Ao longo do curso farase un seguimento deste alumnado para adaptar as medidas 

necesarias. 
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10.3  Seguimento, recuperación e avaliación de materias pendentes. 

 Para a elaboración do procedemento de recuperación da materia pendente dun curso anterior, 

tense en conta o establecido na normativa vixente sobre avaliación, promoción e titulación na 

educación secundaria obrigatoria, e tamén as conclusións da Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, así como as propias do Departamento de Matemáticas. Neste sentido, 

remarcamos a importancia do Boque 1: “Procesos, métodos e actitudes matemáticas” que se 

traballan en todos os temas, así como a importancia do Bloque 2: “Números e Álxebra” que 

aparecen na 1º ou 2º avaliación de 2º e 4º curso e que son fundamentais para acadar os 

obxectivos desta etapa educativa. En consecuencia, o profesorado deste departamento fará un 

seguimento especial na aula a este alumnado, particularmente na parte da materia con 

contidos destes dous bloques temáticos, centrándose nos mínimos indispensables para acadar 

os obxectivos e o desenvolvemento mínimo das competencias básicas correspondentes ao 

curso anterior.  

Ademais, as Matemáticas son unha materia con contidos progresivos e o Proxecto Curricular 

desta materia contempla estes contidos de maneira cíclica, de forma que en cada curso 

coexisten novos contidos introducidos con outros que afianzan, completan e repasan os de 

cursos anteriores. Desa forma garantízase non só o traballo da materia pendente na aula ao 

longo do curso, senón que se fai un aproveito de dito traballo para conseguir progresar na 

materia do curso actual cuios contidos se cimentan na do curso anterior. O profesorado fará un 

seguimento da materia pendente de forma trimestral a través dos propios procedementos de 

avaliación aplicados na materia do curso actual. 

 

Polo anteriormente comentado, aquel alumnado coa materia pendente do curso pasado que 

acade avaliación positiva (máis de 5 puntos) na 1ª e 2ª avaliación da materia do presente curso, 

superá a materia pendente do curso pasado cunha nota de 5 puntos. Pola contra, aquel 

alumnado que acade unha cualificación negativa da materia nalgunha ou nas dúas primeiras 

avaliacións do presente curso, terá dereito a recuperar a materia durante o periodo de 

recuperación seguindo as pautas metodolóxicas establecidas polo departamento para ese 

periodo lectivo. 

 

10.4  Avaliación do proceso de ensino e práctica docente 
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  Trátase de promover a reflexión docente e autoavaliación do proceso de ensino e práctica 

docente. Ao finalizar cada unidade didáctica avaliarase o funcionamento do programado na 

aula e estableceranse estratexias de mellora para a propia unidade. 

  

11.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 

 

 Todo o dito sobre metodoloxía será máis produtivo se hai unha verdadeira relación 

interdisciplinaria que procuraremos da seguinte maneira: 

        - Utilizando liñas metodolóxicas comúns ás distintas áreas, materias ou módulos; se estas 

son acertadas favorecerán a aprendizaxe do alumnado. 

        -Intercambiando cos distintos departamentos as experiencias metodolóxicas para poder 

aprender uns de outros e , se é preciso, corrixir erros. 

          -Organizando e secuenciando os contidos coas distintas áreas, materias ou módulos , 

para unha construción da aprendizaxe lóxica e coherente. 

        -Pedindo axuda ós departamentos correspondentes cando se detecten carencias do 

alumnado en canto a contidos de carácter interdisciplinar, para o axeitado tratamento 

metodolóxico. 

        -Abordando, caso de ser viable e posible, un tema complexo, simultaneamente dende as 

distintas áreas, materias ou módulos. 

        -Tratando de maneira coordinada a metodoloxía de contidos comúns a distintas disciplinas, 

situación que se da en multitude de contidos procedimentais e actitudinais e nalgúns 

conceptuais. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

  Charlas ou viaxes pedagóxicas que poden xurdir relacionadas coa materia ou en colaboración 

con outros Departamentos. 

 

13.- REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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  A programación é susceptible de modificacións consensuadas nas reunións de departamento 

nas que participan todos os profesores adscritos o departamento. Nestas reunións comentase 

o desenrolo do programado tanto no seu contido coma temporalización. No caso de detectar 

desfases ou inadecuacións adaptaranse as medidas necesarias. 

 

14.- PLAN DE REFORZO. 

 
 As Matemáticas son unha materia con contidos progresivos tal e como se pon de manifesto no 

currículum oficial desta etapa educativa. En dito currículum aparecen, en cada un dos cursos, 

os mesmos cinco bloques temáticos: 

- Boque 1: Procesos, métodos e actitudes matemáticas 

- Bloque 2: Números e Álxebra 

- Bloque 3: Xeometría 

- Bloque 4: Funcións 

- Bloque 5: Estatística e probabilidade 

 

 Para conseguir que o alumnado poida adquirir aqueles contidos que, polas circunstancias 

excepcionais do curso pasado non se puideron impartir, o departamento acordou traballar 

estes boques temáticos partindo dun nivel de dificultade correspondente ao curso anterior. 

Nalgúns cursos, tamén se decidiu comezar o desenvolvemento da programación por ditos 

bloques temáticos, para intentar garantizar, na situación de incerteza que aínda acompaña a 

este curso académico, a docencia destes contidos. 
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1.  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Obxectivos xerais do bacharelato 

 

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 



86 

 
 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 

alumnado para acceder á educación superior.   

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada por valores tales como os dereitos humanos, que 

fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 

persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia 

contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria 

no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 

ambiente. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

m)Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

1. 2 Descriptores no bacharelato 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 
 

    

Competencia 
matemática e 

competencias 
básicas en ciencia 
e tecnoloxía 

Coidado do 
ámbito natural e 
dos seres vivos 

-  Interactuar co ámbito natural de 
xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para promover 

un desenvolvemento sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos 
seres vivos do seu ámbito.  

-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
ámbito natural e as repercusións 
para a vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de 
vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao coidado saudable 

deste. 

A ciencia no día a 
día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos 
para mellorar a comprensión da 
realidade circundante en distintos 

ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que 
acontece ao noso redor e responder 

a preguntas. 
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Manexo de 
elementos 
matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática. 

Razoamento 
lóxico e 
resolución de 

problemas 

-  Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias 
apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida 

cotiá. 

Comunicación 
lingüística 

Comprensión: 
oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable cara 
á lectura. 

Expresión: oral e 
escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia.  

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais.  

-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respectar as normas de 
comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta 

ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de 
comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 
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Comunicación 
noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 
lingua, así como a súa historia para 
un mellor uso desta. 

-  Manter conversacións noutras 
linguas sobre temas cotiáns en 

distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

Competencia 
dixital 

Tecnoloxías da 
información 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e facer publicidade de 
información propia derivada de 
información obtida a través de 

medios tecnolóxicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de comunicación. 

Utilización de 
ferramentas 
dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  

-  Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Respecto polas 
manifestacións 
culturais propias 
e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e 
cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 

cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 

pensamento científico. 
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Expresión cultural 
e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 
desde códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias 
sociais e cívicas 

Educación cívica 
e constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade 
histórica a partir de distintas fontes, 
e identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e 
democrático de dereito referendado 
por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 
escola. 

Relación cos 
demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 
convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade 

de opinións e ideas. 

Compromiso 
social 

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos 
distintos ritmos e potencialidades.  

-  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Autonomía 
persoal 

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa. 
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Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

-  Darlle prioridade á consecución de 
obxectivos de grupo sobre intereses 

persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades no ámbito 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas.  

-  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou dos proxectos.  

-  Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Aprender a 
aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para 
estimular o 
pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos 
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Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e 
os pasos que hai que realizar no 
proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 

seguintes en función dos resultados 
intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

 
 
2.  OBXECTIVOS XERAIS PARA AS MATERIAS 

 

A medida que as matemáticas foron ensanchando e diversificando o seu obxecto e a súa 

perspectiva, creceu a súa valoración como un instrumento indispensable para interpretar a 

realidade, así como unha forma de expresión de distintos fenómenos sociais, científicos e 

técnicos. Convértense así nun imprescindible vehículo de expresión e adquiren un carácter 

interdisciplinario que debe impregnar o seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

Mirar a realidade social nas súas diversas manifestacións económicas, artísticas, humanísticas, 

políticas, etc., desde unha perspectiva matemática e acometer desde ela os problemas que 

considera, implica desenvolver a capacidade de simplificar e abstraer para facilitar a 

comprensión; a habilidade para analizar datos, entresacar os elementos fundamentais do 

discurso e obter conclusións razoables; rigor nas argumentacións pero, sobre todo, autonomía 

para establecer hipóteses e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou 

extrapolar os resultados obtidos a situacións análogas.  

Para logralo, resulta tan importante a creatividade como manter unha disposición aberta e 

positiva cara ás matemáticas que permita percibilas como unha ferramenta útil á hora de 

interpretar con obxectividade o mundo que nos rodea. Unha perspectiva que adquire o seu 

verdadeiro significado dentro dunha dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar 

de principio a fin o proceso de ensinanza-aprendizaxe desta materia.  

Neste contexto, a forte abstracción simbólica, o rigor sintáctico e a esixencia probatoria que 

definen o saber matemático, deben ter nesta materia unha relativa presenza. Pola súa banda, as 

ferramentas tecnolóxicas ofrecen a posibilidade de evitar tediosos cálculos que pouco ou nada 

achegan ao tratamento da información, permitindo abordar con rapidez e fiabilidade os 

cambiantes procesos sociais mediante a modificación de determinados parámetros e condicións 
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iniciais. Non por iso debe deixar de traballarse a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, 

onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que lles poden levar a falsos resultados ou 

inducilos a confusión nas conclusións.  

Tanto desde un punto de vista histórico coma desde a perspectiva do seu papel na sociedade 

actual, poucas materias se prestan coma esta a tomar conciencia de que as matemáticas son 

parte integrante da nosa cultura. Por iso, as actividades que se consideren deben favorecer a 

posibilidade de aplicar as ferramentas matemáticas á análise de fenómenos de especial 

relevancia social, tales como a diversidade cultural, a saúde, o consumo, a coeducación, a 

convivencia pacífica ou o respecto ao ambiente.  

Converter a sociedade da información en sociedade do coñecemento require capacidade de 

busca selectiva e intelixente da información e extraer dela os seus aspectos máis relevantes, 

pero supón ademais saber dar sentido a esa busca. Por iso, sen menoscabo da súa importancia 

instrumental, hai que resaltar tamén o valor formativo das matemáticas en aspectos tan 

importantes como a busca da beleza e a harmonía, o estímulo da creatividade ou o 

desenvolvemento daquelas capacidades persoais e sociais que contribúan a formar cidadáns 

autónomos, seguros de si mesmos, decididos, curiosos e emprendedores, capaces de afrontar 

os retos con imaxinación e abordar os problemas con garantías de éxito.  

O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias 

Sociais obriga a formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao 

campo da economía ou a socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio. Por 

iso, e cun criterio exclusivamente propedéutico, a materia, dividida en dous cursos, estrutúrase 

en torno a tres eixes: Aritmética e Álxebra, Análise, e Probabilidade e Estatística. Os contidos do 

primeiro curso adquiren a dobre función de fundamentar os principais conceptos da análise 

funcional e ofrecer unha base sólida á economía e á interpretación de fenómenos sociais nos 

que interveñen dúas variables. No segundo curso establécense de forma definitiva as achegas 

da materia a este bacharelato sobre a base do que será o seu posterior desenvolvemento na 

Universidade ou nos ciclos formativos da Formación Profesional. A estatística inferencial ou a 

culminación no cálculo infinitesimal das achegas da análise funcional son un bo exemplo diso.  

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e 

integrado no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte 

esencial da educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os 

coñecementos e habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe 

servir para que o alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para 

estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas 
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propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 

Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha 

colección de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño 

conceptual, un construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da 

historia ata chegar ás formulacións que agora manexamos. 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

-  Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar 

fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

-  Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade 

de verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións 

intuitivas como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

-  Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 

tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con 

precisión e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de 

enriquecemento.  

-  Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de 

problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en 

si mesmo e creatividade.  

-  Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar 

procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e 

detectar inconsistencias lóxicas.  

-  Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento 

da información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou 

doutra índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese 

tratamento.  

-  Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 

Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser 

tratadas matematicamente. 

-  Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo 

relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu 

lugar, actual e histórico, como parte da nosa cultura. 
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3.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 
 A Matemática é unha disciplina que require para o seu desenvolvemento unha gran lóxica 

interna. Esa mesma lóxica é aplicable á secuenciación de contidos para a súa aprendizaxe. Non 

por casualidade o primeiro dos bloques nos que dividimos a materia no primeiro curso é o 

correspondente á Aritmética e á Álxebra: nel poñemos as bases á linguaxe matemática e ao que 

podemos, ou non, facer cos números. 

Cabe destacar o gran protagonismo que se dá neste proxecto á Estatística (bloque III), ao ser 

esta a parte das Matemáticas que máis frecuentemente se utiliza nas ciencias sociais. Ademais, 

os alumnos e as alumnas son dotados de ferramentas básicas para o estudo das funcións. 

Como complemento ao estudo dos contidos que permiten ao estudante alcanzar as capacidades 

propostas como obxectivos, desenvolvemos un tema inicial dedicado á resolución de problemas. 

Non hai mellor forma de iniciar un libro de matemáticas que facendo matemáticas: consellos 

útiles, estratexias que se deben ou poden seguir, liñas de razoamento, crítica ante as 

solucións... son elementos que os alumnos e as alumnas aprenderán e utilizarán durante todo o 

curso. 

Hai que sinalar que a secuenciación de contidos que aparece a continuación pode verse 

alterada parcial ou totalmente según o considere o departamento. Así pois, de ser preciso, o 
departamento poderá establecer contidos prioritarios nos diferentes niveles educativos segundo 
se vaia desenvolvendo o curso. As posibles modificacións serán recollidas, como é habitual, na 
memoria final do departamento. 

 

 

3.1  Contidos de 2º bacharelato de Ciencias Sociais 

 

Resolución de problemas 

-  Algúns consellos para resolver problemas. 

-  Etapas na resolución de problemas. 

-  Análise dalgunhas estratexias para resolver problemas. 

 

1ª AVALIACIÓN 

 

I. NÚMEROS E ÁLXEBRA 

Sistemas de ecuacións. Método de Gauss 
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-  Sistemas de ecuacións lineais. 

-  Posibles solucións dun sistema de ecuacións lineais. 

-  Sistemas graduados. 

-  Método de Gauss. 

-  Resolución de sistemas de ecuacións. 

-  Resolución de problemas. 

Cálculo de determinantes. 

-  Determinantes de orde dous. 

-  Determinantes de orde tres. 

-  Menor complementario e adxunto. 

-  Cálculo da inversa dunha matriz. 

-  O rango dunha matriz a partir dos seus menores. 

-  Criterio para saber se un sistema é compatible. 

-  Regra de Cramer. 

-  Sistemas homoxéneos. 

-  Discusión de sistemas mediante determinantes. 

 

Álxebra de matrices 

-  Nomenclatura. Definicións. 

-  Operacións con matrices. 

-  Propiedades das operacións con matrices. 

-  Matrices cadradas. 

-  n-uplas de números reais. 

-  Rango dunha matriz polo método de Gauss. 

-  Resolución de ecuacións matriciais. 

-  Resolución de sistemas de ecuacións matriciais. 

-  Forma matricial dun sistema de ecuacións. 

Programación lineal 

-  En que consiste a programación lineal? Algúns exemplos. 
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-  Programación lineal para dúas variables. Enunciado xeral. 

 

2ª AVALIACIÓN 

 

II. ANÁLISE 

Límites de funcións. Continuidade 

-  Idea gráfica dos límites de funcións. 

-  Sinxelas operacións con límites. 

-  Indeterminacións. 

-  Comparación de infinitos. Aplicación aos límites cando →x . 

-  Cálculo de límites cando →x  

-  Límite dunha función nun punto. 

-  Estudo da continuidade dunha función. Tipos de descontinuidades. 

Derivadas. Técnicas de derivación 

-  Derivada dunha función nun punto. 

-  Función derivada. 

-  Regras de derivación. 

Aplicacións das derivadas 

-  Recta tanxente a unha curva. 

-  Crecemento e decrecemento dunha función nun punto. 

-  Máximos e mínimos relativos dunha función. 

-  Información extraída da segunda derivada. 

-  Optimización de funcións. 

Representación de función 

-  Repaso de función elementais. 

-  Elementos fundamentais para a construción de curvas. 

-  O valor absoluto na representación de funcións. 

-  Representación de funcións polinómicas. 
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-  Representación de funcións racionais. 

-  Representación de funcións logarítmicas e exponenciais. 

  

Integrais 

-  Primitivas. Regras básicas para o seu cálculo. 

-  Área baixo unha curva. Integral definida dunha función. 

-  Función “área baixo unha curva”. 

-  Cálculo da área entre unha curva e o eixe X. 

-  Cálculo da área comprendida entre dúas curvas. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Azar e probabilidade 

-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 

-  Frecuencia e probabilidade. 

-  Lei de Laplace. 

-  Probabilidade condicionada. Sucesos independentes. 

-  Probas compostas. 

-  Probabilidade total. 

-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

As mostras estatísticas 

-  O papel das mostras. 

-  Como deben ser as mostras? 

-  Tipos de mostraxes aleatorias. 

-  Técnicas para obter unha mostra aleatoria dunha poboación finita. 

-  Mostras e estimadores. 

Inferencia estatística. Estimación da media 

-  Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. 
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-  Intervalos característicos. 

-  Distribución das medias mostrais. 

-  En que consiste a estatística inferencial? 

-  Intervalo de confianza para a media. 

-  Relación entre nivel de confianza, erro admisible e tamaño da mostra. 

Inferencia estatística. Estimación dunha proporción 

-  Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para a mostraxe. 

-  Distribución das proporcións mostrais. 

-  Intervalo de confianza para unha proporción ou unha probabilidade. 

 

 

4.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS MÍNIMOS 

De novo incidir que, incluso esta selección de contidos mínimos, pode sufrir modificacións ao 
longo do curso se así o considera o departamento, que tomará decisións en función do 
desenvolvemento do curso como xa se fixo en cursos anteriores debido a situación de 
pandemia. 

 

4.1  Contidos mínimos de 2º bacharelato de Ciencias Sociais 

 

I.NUMEROS E ÁLXEBRA 

Sistemas de ecuacións. Método de Gauss 

-  Sistemas de ecuacións lineais. 

-  Posibles solucións dun sistema de ecuacións lineais. 

-  Sistemas graduados. 

-  Método de Gauss. 

-  Resolución de sistemas de ecuacións. 

-  Resolución de problemas. 

Cálculo de determinantes. 

-  Determinantes de orde dous. 

-  Determinantes de orde tres. 
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-  Menor complementario e adxunto. 

-  Cálculo da inversa dunha matriz. 

Álxebra de matrices 

-  Nomenclatura. Definicións. 

-  Operacións con matrices. 

-  Propiedades das operacións con matrices. 

-  Matrices cadradas. 

-  n-uplas de números reais. 

-  Rango dunha matriz polo método de Gauss 

- Resolución de ecuacións matriciais 

- Resolución de sistemas de ecuacións matriciais 

-  Forma matricial dun sistema de ecuacións. 

 

Programación lineal 

-  En que consiste a programación lineal? Algúns exemplos. 

-  Programación lineal para dúas variables. Enunciado xeral. 

 

2ª AVALIACIÓN 

 

II. ANÁLISE 

Límites de funcións. Continuidade 

-  Idea gráfica dos límites de funcións. 

-  Sinxelas operacións con límites. 

-  Indeterminacións. 

-  Comparación de infinitos. Aplicación aos límites cando →x . 

-  Cálculo de límites cando →x  

-  Límite dunha función nun punto. Continuidade. 

Derivadas. Técnicas de derivación 

-  Derivada dunha función nun punto. 
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-  Función derivada. 

-  Regras de derivación. 

Aplicacións das derivadas 

-  Recta tanxente a unha curva. 

-  Crecemento e decrecemento dunha función nun punto. 

-  Máximos e mínimos relativos dunha función. 

-  Información extraída da segunda derivada. 

-  Optimización de funcións. 

Representación de función 

-  Repaso de función elementais. 

-  Elementos fundamentais para a construción de curvas. 

-  Representación de funcións polinómicas. 

-  Representación de funcións racionais. 

-  Representación de funcións logarítmicas e exponenciais. 

Integrais 

-  Primitivas. Regras básicas para o seu cálculo. 

-  Área baixo unha curva. Integral definida dunha función. 

-  Función “área baixo unha curva”. 

-  Cálculo da área entre unha curva e o eixe X. 

-  Cálculo da área comprendida entre dúas curvas. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

III. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Azar e probabilidade 

-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 

-  Frecuencia e probabilidade. 

-  Lei de Laplace. 
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-  Probabilidade condicionada. Sucesos independentes. 

-  Probas compostas. 

-  Probabilidade total. 

-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

As mostras estatísticas 

-  O papel das mostras. 

-  Como deben ser as mostras? 

-  Tipos de mostraxes aleatorias. 

-  Técnicas para obter unha mostra aleatoria dunha poboación finita. 

-  Mostras e estimadores. 

Inferencia estatística. Estimación da media 

-  Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. 

-  Intervalos característicos. 

-  Distribución das medias mostrais. 

-  En que consiste a estatística inferencial? 

-  Intervalo de confianza para a media. 

-  Relación entre nivel de confianza, erro admisible e tamaño da mostra. 

Inferencia estatística. Estimación dunha proporción 

-  Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para a mostraxe. 

-  Distribución das proporcións mostrais. 

-  Intervalo de confianza para unha proporción ou unha probabilidade. 

-  Relación entre nivel de confianza, erro admisible e tamaño da mostra. 

 
5. CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas 

especificacións da lei, son: 

 

1.º Comunicación lingüística. 
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2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º Competencia dixital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

 

No proxecto de Matemáticas , tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa 

integración efectiva no currículo incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que 

permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, utilízanse os estándares de aprendizaxe 

avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, poñeranse en 

relación coas competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado 

en cada unha delas. 

 

A materia de Matemáticas I utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado 

incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos axeitados con  propiedade 

abonda. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros 

traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación 

lingüística.  

 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as 

competencias fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado 

aplicará estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, 

elaborar solucións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, xa que logo, as máis 

traballadas na materia. 

 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en 

medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, 

formatos e linguaxes nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, 

representacións gráficas, modos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a 

comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, recadar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é 
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un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha visión actualizada da 

actividade científica. 

 

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no 

carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con 

modos teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a 

creatividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha 

materia progresiva, o alumnado adquire a capacidade de relacionar os contidos aprendidos 

durante anteriores etapas co que vai ver no presente curso e no próximo.  

 

Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes 

como a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe 

á adquisición das competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é 

unha parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e da 

tecnoloxía e permite formar unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance 

científico e tecnolóxico.  

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método 

científico de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación 

dunha hipótese ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a 

planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. 

Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas 

propias.  

 

A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas 

estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. 

Igualmente, o alumno, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas 

manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos matemáticos na 

creación das súas propias obras 

 

 

6.  OBXECTIVOS DE CADA UNIDADE E CADRO DE CONTIDOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E COMPETENCIAS 

CLAVE. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 

aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 
 

2.º DE BACHARELATO DE CC.SS.   

 

1ª AVALIACIÓN 

I.  ÁLXEBRA 

 

Unidade 1.Sistemas de ecuacións. Método de Gauss. 

 

Obxectivos didácticos:  

 

1. Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss, interpretar 

xeometricamente as súas solucións para 2 e 3 incógnitas e aplicar estes 

coñecementos á resolución de problemas alxébricos. 

 

 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
Sistemas de ecuacións 
lineais 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformacións que 

manteñen a 

equivalencia. 
-  Sistema compatible, 

incompatible, 
determinado, 

indeterminado. 
-  Interpretación 

xeométrica dun sistema 
de ecuacións con 2 ou 3 

  1.  Dominar os 
conceptos e a 
nomenclatura 
asociados aos 

sistemas de 
ecuacións e as súas 
solucións 
(compatible, 

incompatible, 
determinado, 
indeterminado...), e 
interpretar 

xeometricamente 
sistemas de 2 e 3 

  1.1.  Recoñece se un 
sistema é 
incompatible ou 
compatible e, 
neste caso, se é 

determinado ou 
indeterminado. 

CAA, 

CMCT
, 

CCL, 

CSC 

  1.2.  Interpreta 
xeometricamente 

sistemas lineais 
de 2, 3 ou 4 
ecuacións con 2 
ou 3 incógnitas. 
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incógnitas segundo sexa 

compatible ou 
incompatible, 
determinado ou 
indeterminado. 

Sistemas graduados 

-  Transformación dun 

sistema noutro 
equivalente graduado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de 
sistemas polo método de 
Gauss.  

Sistemas de ecuacións 
dependentes dun 
parámetro 
-  Concepto de discusión 

dun sistema de 
ecuacións. 

-  Aplicación do método de 
Gauss á discusión de 

sistemas dependentes 
dun parámetro. 

Resolución de 
problemas mediante 
ecuacións 

-  Tradución a sistema de 

ecuacións dun problema, 
resolución e 
interpretación da 
solución. 

incógnitas. 

  2.  Coñecer e aplicar o 
método de Gauss 
para estudar e 
resolver sistemas 
de ecuacións 

lineais. 

  2.1.  Resolve sistemas 
de ecuacións 

lineais polo 
método de 
Gauss. CMCT

, 

CCL, 

CSC 

  2.2.  Discute sistemas 
de ecuacións 
lineais 
dependentes dun 
parámetro polo 

método de 
Gauss. 

  3.  Resolver problemas 
alxébricos mediante 

sistemas de 
ecuacións. 

  3.1.  Expresa 
alxebricamente 
un enunciado 

mediante un 
sistema de 
ecuacións, 
resólveo e 

interpreta a 
solución dentro 
do contexto do 
enunciado. 

CAA, 

CMCT
, 

CCL 

 

Unidade 2. Alxebra de matrices. 

 

Obxectivos didácticos : 

 

1. Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións e utilizalas para resolver 

problemas. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Matrices 

-  Conceptos básicos: 
matriz fila, matriz 

  1.  Coñecer e utilizar 
eficazmente as 

matrices, as súas 
operacións e as 

  1.1.  Realiza operacións 
combinadas con 
matrices 

(elementais). 

CCL, 

CAA, 

CMCT
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columna, dimensión, 

matriz cadrada, 
trasposta, simétrica, 
triangular... 

Operacións con 
matrices 

-  Suma, produto por un 

número, produto. 
Propiedades. 

-  Resolución de 
ecuacións matriciais. 

Matrices cadradas 
-  Matriz unidade. 
-  Matriz inversa doutra. 
-  Obtención da inversa 

dunha matriz polo 
método de Gauss. 

n-uplas de números 
reais 

-  Dependencia e 
independencia lineal.  

-  Obtención dunha 
n-upla combinación 
lineal doutras. 

-  Constatación de se 

un conxunto de n-
uplas é LD ou LI. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango 
dunha matriz por 
observación dos seus 

elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo do rango 
dunha matriz polo 

método de Gauss. 

súas propiedades.   1.2.  Calcula a inversa 
dunha matriz polo 
método de Gauss. 

, 

CSIEE 

  1.3.  Resolve ecuacións 
matriciais. 

  2.  Coñecer o 
significado de rango 

dunha matriz e 
calculalo mediante o 
método de Gauss. 

  2.1.  Calcula o rango 
dunha matriz 
numérica. 

CAA, 

CMCT
, 

CSIEE
, 

CD 

  2.2.  Calcula o rango 
dunha matriz que 
depende dun 
parámetro. 

  2.3.  Relaciona o rango 
dunha matriz coa 
dependencia lineal 
das súas filas ou 
das súas columnas. 

  3.  Resolver problemas 
alxébricos mediante 
matrices e as súas 

operacións. 

  3.1.  Expresa un 
enunciado mediante 
unha relación 
matricial e, nese 

caso, resólveo e 
interpreta a solución 
dentro do contexto 
do enunciado. 

CCL, 

CAA, 

CMCT
, 

CSIEE 

 
Unidade 3. Resolución de sistemas mediante determinantes. 

 

Obxectivos didácticos : 

 

1. Coñecer os determinantes e o seu cálculo e aplicalos ao manexo das matrices (rango, 

inversa) e á resolución de sistemas de ecuacións (Rouché, Cramer) 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 
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Determinantes de ordes 
dous e tres 

-  Determinantes de orde 

dous e de orde tres. 
Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes 
de orde tres pola regra de 
Sarrus. 

Determinantes de orde 
catro 

-  Menor dunha matriz. 
Menor complementario e 
adxunto dun elemento 
dunha matriz cadrada. 

Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun 

determinante de orde 
catro polos elementos 
dunha liña. 

Rango dunha matriz 
mediante determinantes 

-  O rango dunha matriz 
como a máxima orde dos 
seus menores non nulos. 

-  Determinación do rango 
dunha matriz a partir dos 
seus menores. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de 
Rouché á discusión de 
sistemas de ecuacións. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de 

Cramer á resolución de 
sistemas determinados. 

-  Aplicación da regra de 
Cramer á resolución de 
sistemas indeterminados. 

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas 

homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de 
Rouché e da regra de 
Cramer á discusión e 
resolución de sistemas 

dependentes dun 

  1.  Coñecer os 
determinantes, 

o seu cálculo e 
a súa 
aplicación á 
obtención do 

rango dunha 
matriz. 

  1.1.  Calcula 
determinantes de 
ordes 2 e 3. 

  1.2  calcula a inversa 
dunha matriz 
utilizando 

determinantes 

CCL, 

CAA, 

CMCT
, 

CSIEE
. 
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parámetro. 

Cálculo da inversa dunha 
matriz 

-  Expresión da inversa 
dunha matriz a partir dos 
adxuntos dos seus 
elementos. Cálculo. 

 

Unidade 4. Programación lineal. 

 

Obxectivos didácticos:  

 

1. Coñecer os fins e métodos da programación lineal e aplicalos á resolución de sinxelos 

problemas con dúas variables. 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Elementos básicos 

-  Función obxectivo. 
-  Definición de 

restricións. 

-  Rexión de validez. 

Representación 
gráfica dun problema 
de programación 
lineal 

-  Representación 

gráfica das restricións 
mediante semiplanos. 

-  Representación 
gráfica do recinto de 

validez mediante 
intersección de 
semiplanos. 

-  Situación da función 

obxectivo sobre o 
recinto de validez 
para encontrar a 
solución óptima. 

Álxebra e 
programación lineal 

-  Tradución á linguaxe 
alxébrica de 

  1.  Dados un sistema 
de inecuacións 
lineais e unha 

función obxectivo, G, 
representar o recinto 
de solucións 
factibles e optimizar 

G. 

  1.1.  Representa o 
semiplano de 
solucións dunha 
inecuación lineal ou 

identifica a 
inecuación que 
corresponde a un 
semiplano. 

CCEC
, 

CCL, 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 

  1.2.  A partir dun sistema 
de inecuacións, 
constrúe o recinto 
de solucións e 
interprétaas como 

tales. 

  1.3.  Resolve un 
problema de 
programación lineal 

con dúas incógnitas 
descrito de forma 
meramente 
alxébrica. 

  2.  Resolver problemas 
de programación 
lineal dados 
mediante un 

enunciado, 

  2.1.  Resolve problemas 
de programación 
lineal dados 
mediante un 
enunciado sinxelo. 

CD, 

CMCT
, 

CCL, 
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enunciados 

susceptibles de ser 
interpretados como 
problemas de 
programación lineal e 

a súa resolución. 

enmarcando a 

solución dentro 
deste. 

  2.2.  Resolve problemas 
de programación 
lineal dados 

mediante un 
enunciado algo 
complexo. 

CAA 

 
 

2ª AVALIACIÓN 

 II. ANÁLISE 

 

Unidade 5. Límites de funcións.Continuidade. 

 

Obxectivos didácticos : 

 

1. Revisar os conceptos e procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con 

novas técnicas. 

2.  Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste 

se derivan. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Límite dunha  
función 

-  Límite dunha función 

cando 
+→ ax −→ ax  

ou  ax →  

-  Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites 
finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma 
orde. 

-  Infinito de orde superior 
a outro. 

-  Operacións con 
expresións infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites 

  1.  Comprender o 
concepto de límite 
nas súas distintas 
versións de modo 

que se asocie a 
cada un deles unha 
representación 
gráfica adecuada. 

  1.1.  Representa 
graficamente 
límites descritos 
analiticamente. 

CAA, 

CMCT
, 

CCEC 

  1.2.  Representa 
analiticamente 
límites de funcións 
dadas 

graficamente. 

  2.  Calcular límites de 
diversos tipos a 
partir da expresión 
analítica da función. 

  2.1.  Calcula límites 
inmediatos que só 
requiren coñecer 
os resultados 
operativos e 

comparar infinitos. 

CCL, 

CMCT
, 

CAA, 

CSC, 

CSIE
E 

  2.2.  Calcula límites 
( →x ) de 

cocientes, de 

diferenzas e de 
potencias. 
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inmediatos (operacións 

con límites finitos 
evidentes ou 
comparación de 
infinitos de distinta 

orde). 

-  Indeterminación. 
Expresións 

indeterminadas. 

-  Cálculo de límites 
cando →x  de: 

-  Cocientes de 
polinomios ou doutras 
expresións infinitas. 

-  Diferenzas de 
expresións infinitas. 

-  Potencias. 
-  Cálculo de límites 

cando 
+→ ax , −→ ax , ax → : 

-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias sinxelas. 

Continuidade. 
Descontinuidades 

-  Continuidade nun 
punto. Causas de 

descontinuidade.  
-  Continuidade nun 

intervalo. 

  2.3.  Calcula límites  
( ax → )  de 

cocientes, de 
diferenzas e de 

potencias 
distinguindo, se o 
caso o esixe, 

cando −→ ax   e 

cando +→ ax . 

  3.  Coñecer o 
concepto de 
continuidade nun 
punto, 

relacionándoo coa 
idea de límite, e 
identificar a causa 
da descontinuidade. 

Estender o 
concepto á 
continuidade nun 
intervalo. 

  3.1.  Recoñece se unha 
función é continua 
nun punto ou, se 
non o é, a causa 
da 

descontinuidade. 

CMCT
, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIE
E 

  3.2.  Determina o valor 
dun parámetro 
para que unha 
función definida «a 
anacos» sexa 

continua no «punto 
de empalme». 

 

Unidade 6.Derivadas. Técnicas de Derivación. 

 

Obxectivos didácticos: 

 

1. Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas de funcións. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Derivada dunha 
función nun punto 

-  Taxa de variación 

  1.  Dominar os 
conceptos asociados 
á derivada dunha 
función: derivada 

  1.1.  Asocia a gráfica 
dunha función á da 

súa función 
derivada. 

CCL, 

CD, 

CMCT
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media. 

-  Derivada dunha 
función nun punto. 
Interpretación. 
Derivadas laterais. 

-  Obtención da 
derivada dunha 
función nun punto a 
partir da definición. 

-  Estudo da 
derivabilidade dunha 
función nun punto 
estudando as 

derivadas laterais. 

Derivabilidade das 
funcións definidas «a 
anacos» 

-  Estudo da 
derivabilidade dunha 

función definida a 
anacos no punto de 
empalme. 

-  Obtención da súa 

función derivada a 
partir das derivadas 
laterais. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación 

gráfica aproximada 
da función derivada 
doutra dada pola súa 
gráfica.  

Regras de derivación 

-  Regras de derivación 

das funcións 
elementais e dos 
resultados operativos. 

nun punto, derivadas 

laterais, función 
derivada... 

  1.2.  Acha a derivada 
dunha función nun 
punto a partir da 

definición (límite do 
cociente 
incremental). 

, 

CAA 

  1.3.  Estuda a 
derivabilidade 
dunha función 
definida «a 
anacos», recorrendo 

ás derivadas laterais 
no «punto de 
empalme». 

  2.  Coñecer as regras 
de derivación e 
utilizalas para achar 
a función derivada 
doutra. 

  2.1.  Acha a derivada 
dunha función na 

que interveñen 
potencias, produtos 
e cocientes. 

CCL, 

CD, 

CMCT
, 

CAA 

  2.2.  Acha a derivada 
dunha función 
composta. 

   

Unidade 7. Aplicación das derivadas. 

 

Obxectivos didácticos :  

 

1. Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións 

(crecemento, concavidade...) e para optimizar funcións. 
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Aplicacións da 
primeira derivada 

-  Obtención da 
tanxente a unha 
curva nun dos seus 

puntos. 
-  Identificación de 

puntos ou intervalos 
nos que a función é 

crecente 
(decrecente). 

-  Obtención de 
máximos e mínimos 

relativos. 

Aplicacións da 
segunda derivada 

-  Identificación de 
puntos ou intervalos 
nos que a función é 

cóncava ou convexa. 
-  Obtención de puntos 

de inflexión. 

Optimización de 
funcións 

-  Cálculo dos extremos 

dunha función nun 
intervalo. 

-  Optimización de 
funcións definidas 

mediante un 
enunciado. 

  1.  Achar a ecuación da 
recta tanxente a 
unha curva nun dos 
seus puntos. 

  1.1.  Dada unha función, 
acha a ecuación da 
recta tanxente nun 
dos seus puntos. 

CAA, 

CMCT
, 

CCL 

  2.  Coñecer as 
propiedades que 
permiten estudar 
crecementos, 

decrecementos, 
máximos e mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., e 

sabelas aplicar en 
casos concretos. 

  2.1.  Dada unha función, 
sabe decidir se é 
crecente ou 
decrecente, 
cóncava ou 

convexa, nun punto 
ou nun intervalo, 
obtén os seus 
máximos e mínimos 

relativos e os seus 
puntos de inflexión. 

CAA, 

CCL, 

CSIE
E, 

CD 

  3.  Dominar as 
estratexias 

necesarias para 
optimizar unha 
función. 

  3.1.  Dada unha función 
mediante a súa 
expresión analítica 

ou mediante un 
enunciado, encontra 
en que casos 
presenta un máximo 

ou un mínimo. 

CAA, 

CCL, 

CSIE
E, 

CD 

 
Unidade 8.Representación de funcións . 

 

Obxectivos didácticos : 

 

1. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación 

de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, 

trigonométricas, con radicais, exponenciais... 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 
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Ferramentas básicas 
para a construción de 

curvas 

-  Dominio de 
definición, simetrías, 
periodicidade. 

-  Ramas infinitas: 

asíntotas e ramas 
parabólicas. 

-  Puntos singulares, 
puntos de inflexión, 

cortes cos eixes... 

Representación de 
funcións 

-  Representación de 
funcións polinómicas. 

-  Representación de 

funcións racionais. 
-  Representación 

doutros tipos de 
funcións. 

  1.  Coñecer o papel 
que desempeñan as 

ferramentas básicas 
da análise (límites, 
derivadas...) na 
representación de 

funcións e dominar a 
representación 
sistemática de 
funcións 

polinómicas, 
racionais, con 
radicais, 
exponenciais e 

logarítmicas 

  1.1.  Representa 
funcións 
polinómicas. 

CCL, 

CMCT
, 

CAA, 

CSC. 

  1.2.  Representa 
funcións racionais. 

  1.3. Representa funcións 
exponenciais e 
logarítmicas. 

  1.4.  Representa outros 
tipos de funcións. 

 

Unidade 9. Integrais . 

 

Obxectivos didácticos: 

 

1. Coñecer as integrais na súa dobre vertente, primitivas e integral definida. Relacionalas 

mediante o teorema fundamental do cálculo e dominar sinxelos procedementos para a 

obtención de primitivas e para calcular áreas. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Primitiva dunha 
función 

-  Cálculo de primitivas 
de funcións 

elementais. 

-  Cálculo de primitivas 

de funcións 
compostas. 

Área baixo unha 
curva 

-  Relación analítica 

entre a función e a 

  1.  Coñecer o concepto 
e a nomenclatura das 
primitivas (integrais 

indefinidas) e 
dominar a súa 
obtención (para 
funcións elementais e 

algunhas funcións 
compostas). 

  1.1.  Acha a primitiva 
(integral indefinida) 
dunha función 
elemental. 

CAA, 

CCL, 

CMCT
, 

CCEC 

  1.2.  Acha a primitiva 
dunha función na 
que deba realizar 
unha substitución 
sinxela. 

  2.  Coñecer o proceso 
de integración e a 
súa relación coa área 

  2.1.  Asocia unha 
integral definida á 
área dun recinto 
sinxelo. 

CAA, 

CCL, 

CSIE
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área baixo a curva. 

-  Identificación da 
magnitude que 

representa a área 
baixo a curva dunha 
función concreta. 
(Por exemplo: baixo 

unha función v-t, a 
área significa v · t, é 
dicir, espazo 
percorrido.) 

Teorema 
fundamental do 
cálculo 

-  Dada a gráfica 
dunha función  y = f 

(x),  elixir 
correctamente, entre 
varias, a gráfica de   
y = F (x),  sendo   

=
x

a

dxxfxF )()( . 

-  Construción 
aproximada da 
gráfica de  

=
x

a

dxxfxF )()(   a 

partir da gráfica de 

  y = f (x). 

Regra de Barrow 

-  Aplicación da regra 
de Barrow para o 
cálculo automático 
de integrais 

definidas. 

Área encerrada por 
unha curva 

-  O signo da integral. 
Diferenza entre 
“integral” e “área 

encerrada pola 
curva”. 

-  Cálculo da área 
encerrada entre 

unha curva, o eixe X 
e dúas abscisas. 

-  Cálculo da área 
encerrada entre 

baixo unha curva.   2.2.  Coñece a regra de 
Barrow e aplícaa ao 
cálculo das integrais 

definidas. 

E, 

CMCT
, 

CD 

  3.  Dominar o cálculo de 
áreas comprendidas 
entre dúas curvas e o 
eixe X nun intervalo. 

  3.1.  Acha a área do 
recinto limitado por 

unha curva e o eixe 
X nun intervalo. 

CD, 

CAA, 

CCEC
, 

CSC, 

CSIE
E 

  3.2.  Acha a área 
comprendida entre 
dúas curvas. 
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dúas curvas. 

 
 

3ª AVALIACIÓN 

 

 III. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA. 

 

 

Unidade 10. Azar e Probabilidade . 

 

Obxectivos didácticos: 

 

1. Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, probabilidade total e probabilidade «a posteriori» e utilizalos para calcular 

probabilidades. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC 

    
Sucesos 

-  Operacións e 
propiedades. 

-  Recoñecemento e 
obtención de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 

sucesos, intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades das 
operacións con sucesos. 

Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e 

frecuencia relativa dun 
suceso. 

-  Frecuencia e 
probabilidade. Lei dos 

grandes números. 
-  Propiedades da 

probabilidade. 
-  Xustificación das 

  1.  Coñecer e aplicar 
a linguaxe dos 

sucesos e a 
probabilidade 
asociada a eles 
así como as súas 

operacións e 
propiedades. 

  1.1.  Expresa 
mediante 
operacións con 

sucesos un 
enunciado. CCL, 

CAA, 

CMCT
, 

CD 

  1.2.  Aplica as leis da 
probabilidade 

para obter a 
probabilidade dun 
suceso a partir 
das 

probabilidades 
doutros. 

  2.  Coñecer os 
conceptos de 

probabilidade 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 

sucesos, 
probabilidade total 
e probabilidade «a 

  2.1.  Aplica os 
conceptos de 
probabilidade 

condicionada e 
independencia de 
sucesos para 
achar relacións 

teóricas entre 
eles. 

CCL, 

CAA, 

CMCT
, 

CD 
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propiedades da 

probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de 

Laplace para o cálculo de 
probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de 
experiencias nas que non 

se pode aplicar a lei de 
Laplace. 

Probabilidade 
condicionada 

-  Dependencia e 
independencia de dous 
sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula da probabilidade 
total 

-  Cálculo de probabilidades 
totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades 
«a posteriori». 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar 

graficamente procesos e 
relacións probabilísticos: 
táboas de continxencia. 

-  Manexo e interpretación 

das táboas de 
continxencia para formular 
e resolver algúns tipos de 
problemas de 

probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar 
graficamente procesos e 
relacións probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama 

en árbore para describir o 
proceso de resolución de 
problemas con 
experiencias compostas. 

Cálculo de probabilidades 
totais e probabilidades «a 
posteriori». 

posteriori» e 

utilizalos para 
calcular 
probabilidades. 

  2.2.  Calcula 
probabilidades 
formuladas 

mediante 
enunciados que 
poden dar lugar a 
unha táboa de 

continxencia. 

  2.3.  Calcula 
probabilidades 
totais ou «a 

posteriori» 
utilizando un 
diagrama en 
árbore ou as 

fórmulas 
correspondentes. 

 
Unidade 11. As mostras estatísticas . 
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Obxectivos didácticos:  

 

1. Coñecer o papel das mostras, o seu tratamento e o tipo de conclusións que delas poden 

obterse para a poboación. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Poboación e mostra 

-  O papel das mostras. 

-  Por que se recorre ás 
mostras? 
Identificación, en 
cada caso, dos 

motivos polos que un 
estudo se analiza a 
partir dunha mostra 
en vez de sobre a 

poboación ao 
completo. 

Características 
relevantes dunha 
mostra 

-  Tamaño. 

Constatación do 
papel que xoga o 
tamaño da mostra. 

-  Aleatoriedade. 

Distinción de mostras 
aleatorias doutras 
que non o son. 

Mostraxe. Tipos de 
mostraxe aleatoria 

-  Mostraxe aleatoria 

simple. 
-  Mostraxe aleatoria 

sistemática. 
-  Mostraxe aleatoria 

estratificada. 
-  Utilización dos 

números aleatorios 
para obter ao azar un 

número de entre N. 

  1.  Coñecer o papel das 
mostras, as súas 
características, o 
proceso da mostraxe 
e algúns dos 

distintos modos de 
obter mostras 
aleatorias (sorteo, 
sistemático, 

estratificado). 

  1.1.  Identifica cando un 
colectivo é 

poboación ou é 
mostra, razoa por 
que se debe 
recorrer a unha 

mostra nunha 
circunstancia 
concreta, 
comprende que 

unha mostra debe 
ser aleatoria e dun 
tamaño adecuado 
ás circunstancias da 

experiencia. 

CCL, 

CMCT
, 

CAA 

  1.2.  Describe, 
calculando os 
elementos básicos, 
o proceso para 

realizar unha 
mostraxe por sorteo, 
sistemático ou 
estratificado. 

 

Unidade 12.Inferencia Estatística . Estimación da media. 
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Obxectivos didácticos:  

 

1. Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias 

mostrais, realizar inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir 

dunha mostra. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Distribución normal 

-  Manexo destro da 

distribución normal. 
-  Obtención de intervalos 

característicos. 

Teorema central do límite 

-  Comportamento das 
medias das mostras de 

tamaño n:  teorema 
central do límite. 

-  Aplicación do teorema 
central do límite para a 

obtención de intervalos 
característicos para as 
medias mostrais. 

Estatística inferencial 

-  Estimación puntual e 
estimación por intervalo. 

. Intervalo de confianza. 

. Nivel de confianza. 
-  Descrición de como 

inflúe o tamaño da 

mostra nunha 
estimación: como varían 
o intervalo de confianza 
e o nivel de confianza. 

Intervalo de confianza 
para a media 

-  Obtención de intervalos 
de confianza para a 
media. 

Relación entre o tamaño 
da mostra, o nivel de 

confianza e a cota de 
erro 

-  Cálculo do tamaño da 

  1.  Coñecer as 
características da 
distribución 
normal, 
interpretar os 

seus parámetros 
e utilizala para 
calcular 
probabilidades 

con axuda das 
táboas. 

  1.1.  Calcula 
probabilidades 

nunha 

distribución ),( N . CAA, 

CCL, 

CMT
C 

  1.2.  Obtén o intervalo 
característico 

( k ) 

correspondente a 
certa probabilidade. 

  2.  Coñecer e aplicar 
o teorema central 

do límite para 
describir o 
comportamento 
das medias das 

mostras de certo 
tamaño extraídas 
dunha poboación 
de características 

coñecidas. 

  2.1.  Describe a 
distribución das 
medias mostrais 

correspondentes a 
unha poboación 
coñecida (con n≥ 30 
ou ben coa 

poboación normal), 
e calcula 
probabilidades 
relativas a elas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC
, 

CMC
T 

  2.2.  Acha o intervalo 
característico 
correspondente ás 
medias de certo 

tamaño extraidas de 
certa poboación e 
correspondente a 
unha probabilidade. 

  3.  Coñecer, 
comprender e 
aplicar a relación 
que existe entre o 

tamaño da 
mostra, o nivel de 
confianza e o erro 

  3.1.  Constrúe un 
intervalo de 
confianza para a 
media coñecendo a 
media mostral, o 

tamaño da mostra e 
o nivel de confianza. 

SIEP, 

CSYC
, 

CMC
T 
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mostra que debe 

utilizarse para realizar 
unha inferencia con 
certas condicións de erro 
e de nivel de confianza. 

máximo admisible 

na construción de 
intervalos de 
confianza para a 
media. 

  3.2.  Calcula o tamaño 
da mostra ou o nivel 
de confianza cando 

se coñecen os 
demais elementos 
do intervalo. 

 
Unidade 13. Inferencia Estatística. Estimación dunha proporción. 

 

Obxectivos didácticos: 

 

1. Tomando como base a distribución binomial e a súa aproximación á curva normal, deducir a 

distribución de proporcións mostrais e, a partir dela, inferir unha proporción (ou unha 

probabilidade) nunha poboación a partir dunha mostra. 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
Distribución binomial 

-  Aproximación á 
normal. 

-  Cálculo de 

probabilidades nunha 
distribución binomial 
mediante a súa 
aproximación á 

normal 
correspondente. 

Distribución de 
proporcións mostrais 

-  Obtención de 
intervalos 

característicos para 
as proporcións 
mostrais. 

Intervalo de confianza 
para unha proporción  

(ou unha 
probabilidade) 

-  Obtención de 
intervalos de 
confianza para a 

proporción. 
-  Cálculo do tamaño da 

mostra que debe 

  1.  Coñecer as 
características da 
distribución binomial 

B (n, p), a obtención 
dos parámetros, 

 e , e a súa 

similitude cunha 
normal 

             ),( npqnpN  

         cando 5 pn  

  1.1.  Dada unha 
distribución 
binomial, recoñece 
a posibilidade de 

aproximala por unha 
normal, obtén os 
seus parámetros e 
calcula 

probabilidades a 
partir dela. 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

CMCT 

  2.  Coñecer, 
comprender e aplicar 

as características da 
distribución das 
proporcións mostrais 
e calcular 

probabilidades 
relativas a elas. 

  2.1.  Describe a 
distribución das 
proporcións 

mostrais 
correspondente a 
unha poboación 
coñecida e calcula 

probabilidades 
relativas a ela. 

CSIE
E, 

CAA, 

CCEC
, 

CSC 

  2.2.  Para certa 
probabilidade, acha 

o intervalo 
característico 
correspondente das 
proporcións en 

mostras de certo 
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utilizarse para realizar 

unha inferencia sobre 
unha proporción con 
certas condicións de 
erro máximo 

admisible e de nivel 
de confianza. 

tamaño. 

  3.  Coñecer, 
comprender e aplicar 
a relación que existe 
entre o tamaño da 
mostra, o nivel de 

confianza e o erro 
máximo admisible na 
construción de 
intervalos de 

confianza para 
proporcións e 
probabilidades. 

  3.1.  Constrúe un 
intervalo de 

confianza para a 
proporción (ou a 
probabilidade) 
coñecendo unha 

proporción mostral, 
o tamaño da mostra 
e o nivel de 
confianza. 

CAA, 

CCEC
, 

CD, 

CSC, 

CMCT   3.2.  Calcula o tamaño 
da mostra ou o nivel 
de confianza cando 
se coñecen os 

demais elementos 
do intervalo. 

 

7.  METODOLOXÍA 

Os materiais que se presentan como base para o 1º curso de Bacharelato  están realizados a 

partir da experiencia en clases con alumnos e alumnas de esas idades e desde o coñecemento 

do novo currículo oficial de Matemáticas. 

 

A extensión do programa deste curso obriga a prestar unha atención moi coidadosa ao equilibrio 

entre as súas distintas partes: 

 

-  Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai. 

-  Desenvolvementos concisos. 

-  Procedementos moi claros. 

-  Unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados. 

 

As dificultades encadéanse coidadosamente, procurando arrancar “do que o alumno xa sabe”. A 

redacción é clara e sinxela, e inclúense exercicios e problemas, e a súa correspondente 

resolución, que lles permitirán enfrontarse por si mesmos ás dificultades. 

 

Factores que inspiran este proxecto 

 

Toda programación didáctica trata de ter en conta diversos factores para responder a 
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determinadas concepcións da ensinanza e a aprendizaxe. 

Destacamos, a continuación, os factores que inspiran esta programación: 

 

a)  O nivel de coñecementos dos alumnos e as alumnas ao terminar o segundo ciclo da 

Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

Na actualidade, está unanimemente estendida entre a comunidade de educadores a premisa 

de que toda ensinanza que pretenda ser significativa debe partir dos coñecementos previos 

dos alumnos e as alumnas. Dese xeito, partindo do que xa saben, poderemos construír novas 

aprendizaxes que conectarán cos que xa teñen de cursos anteriores ou de o que aprenden 

fóra da aula, ampliándoos en cantidade e, sobre todo, en calidade. 

b)  Ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna 

Cada persoa aprende a un ritmo diferente. Os contidos deben estar explicados de tal xeito 

que permitan extensións e gradación para a súa adaptabilidade. 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias ou Enxeñería no    bacharelato de  

Ciencias. 

Os alumnos e as alumnas destes bacharelatos requiren unha formación conceptual e 

procedemental básica para un estudante de Ciencias: unha boa bagaxe de procedementos e 

técnicas matemáticas, unha sólida estrutura conceptual e unha razoable tendencia a buscar 

certo rigor no que se sabe, en como se aprende e en como se expresa. 

d)  Atención ás necesidades doutras materias 

O papel instrumental das Matemáticas obriga a ter en conta o uso que delas se pode 

necesitar noutras materias. Concretamente, as necesidades da Física impoñen que os temas 

de derivadas e integrais se traten con algo máis de profundidade do que se faría de non 

darse ese requirimento. 

 

Unha concepción construtivista da aprendizaxe 

Desde a perspectiva construtivista da aprendizaxe en que se basea o noso currículo oficial e, 

consecuentemente, este proxecto, a realidade só adquire significado na medida en que a 

construímos. A construción do significado implica un proceso activo de formulación interna de 

hipóteses e a realización de numerosas experiencias para contrastalas coas hipóteses. Se hai 

acordo entre estas e os resultados das experiencias, “comprendemos”; se non o hai, formulamos 

novas hipóteses ou abandonamos. As bases sobre as que se asenta esta concepción das 

aprendizaxes están demostrando que: 

 

1.  Os conceptos non están illados, senón que forman parte de redes conceptuais con certa 
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coherencia interna. 

2.  Os alumnos e as alumnas non saben manifestar, a maioría das veces, as súas ideas. 

3.  As ideas previas e os erros conceptuais déronse e seguen a darse, frecuentemente, en 

alumnos da mesma idade noutros lugares. 

4.  Os esquemas conceptuais que traen os estudantes son persistentes, e non é fácil 

modificalos. 

 

Todo isto ten como consecuencias, que deben ser tomadas en consideración polo profesorado, 

cando menos, as seguintes: 

-  Que o alumnado sexa consciente de cal é a súa posición de partida. 

-  Que se lle faga sentir a necesidade de cambiar algunhas das súas ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre o que se vai aprendendo e unha autoavaliac ión 

para que sexa consciente dos progresos que vai realizando. 

Así pois, o noso modelo de aprendizaxe, que se basea no construtivismo, ten en conta os 

coñecementos previos dos estudantes, o campo de experiencias no que se moven e as 

estratexias interactivas entre eles e co profesorado. 

 

Contidos do proxecto e aspectos metodolóxicos 

Di Polya que non hai máis que un método de ensinanza que sexa infalible: se o profesor se 

aburre coa súa materia, toda a clase se aburrirá irremediablemente coa materia. Expresa, como 

elementos dunha metodoloxía que compartimos, algúns detalles como os seguintes: “Deixa que 

os estudantes fagan conxecturas antes de darlles ti apresuradamente a solución; déixalles 

investigar por si mesmos tanto como sexa posible; deixa que os estudantes fagan preguntas; 

déixalles que dean respostas. A toda custa, evita responder preguntas que ninguén formulara, 

nin sequera ti mesmo.” 

 

O estilo que cada profesor ou profesora lles dea ás súas clases determina o tipo de 

coñecementos que o alumno constrúe. Neste sentido, hai un xeito de “facer nas clases” que xera 

aprendizaxes superficiais e memorísticas, mentres que noutros casos se producirán 

aprendizaxes con maior grao de comprensión e profundidade. 

 

De acordo co famoso parágrafo 243 do informe Cockcroft, que tantas repercusións está tendo 

nos últimos tempos, deberiamos “equilibrar” as oportunidades para que nunha clase de 

Matemáticas haxa: 

-  Explicacións a cargo do profesor. 
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-  Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 

-  Traballo práctico apropiado. 

-  Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 

-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 

-  Traballos de investigación. 

 

Utilizaremos en cada caso o máis axeitado dos procedementos anteriores para lograr a mellor 

aprendizaxe dos alumnos sobre feitos, algoritmos e técnicas, estruturas conceptuais e 

estratexias xerais. Calquera planificación da ensinanza ou calquera metodoloxía que inclúa de 

forma equilibrada os catro aspectos poderá valorarse como un importante avance respecto á 

situación actual. Ata este momento, veuse insistindo moito no dominio case exclusivo de 

algoritmos e técnicas, o que, efectivamente, produce resultados dun certo tipo a curto prazo, 

pero anula moitos aspectos de comprensión, non favorece, ou obstaculiza, o desenvolvemento 

de estruturas conceptuais e, en definitiva, non fai nada por favorecer o desenvolvemento de 

estratexias xerais. 

 

Por outra parte, hai capacidades en Matemáticas que non se desenvolven dominando con 

soltura algoritmos e técnicas. Trátase de capacidades máis necesarias no momento actual e, 

con toda seguridade, no futuro. Referímonos á resolución de problemas, elaboración e 

comprobación de conxecturas, abstracción, xeneralización... Por outra parte, ademais de ser 

capacidades máis necesarias, a realidade das clases demostra que os alumnos “o pasan mellor” 

cando se lles propoñen actividades para desenvolvelas nas aulas; é dicir, cando actúan como o 

fan os matemáticos. 

 

Non se pon en dúbida o feito de que se requiren certos algoritmos e rutinas en Matemáticas. Só 

se pretende poñer énfase en que non son o máis importante, e, desde logo, non son o único que 

debemos facer nas clases. 

 

Na actualidade, numerosos documentos, actas de congresos e libros de recente publicación 

avogan por un ensino das Matemáticas onde haxa moito de descubrimento de conceptos, 

regularidades e leis por parte do alumno e menos de retransmisión a cargo do profesor. Máis de 

conflito durante a aprendizaxe e menos de acumulación de técnicas, algoritmos e conceptos 

“cociñados” previamente polo profesor. 

 

Sería bo que, ante a formulacións de cuestións polo profesor, os alumnos puidesen dar 
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respostas rápidas que facilitasen coñecer a situación de partida, e permitirlles logo contrastala co 

resultado final, para que poidan apreciar os seus “progresos”. É esta unha maneira de ir xerando 

confianza. Unha vez elaboradas as primeiras hipóteses de traballo, a discusión co profesor 

poñerá de manifesto o acertado do pensamento e a reformulación das conclusións, se procede. 

 

 No caso de que algún alumno/a teña que ausentarse nun periodo de tempo considerable por 

un motivo xustificado, tentarse en todo momento de manter as anteriores líneas metodolóxicas 

só que a través de diferentes medios telemáticos coa intención de garantir un adecuado grao 

de desenvolvemento na competencia matemática do alumnado. 

 

8.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da 

individualización, consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a 

axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades 

de aprendizaxe. Xorde disto a necesidade de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa 

na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar 

bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios estudantes resolvan esta 

diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar 

resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, 

motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Cómpre, 

daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos estudantes e adoptar as medidas 

oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun 

problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan 

lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); 

uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan ser 

reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren 

traballar en pequeno ou gran grupo. 

 

Dar resposta a esta diversidade non é tarefa fácil, pero si necesaria, pois a intención última de 

todo proceso educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos.  

 

Como actividades de detección de coñecementos previos propoñemos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor ou profesora, 

co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte.  
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- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a 

comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

- Introdución de cada aspecto matemático, sempre que iso sexa posible, mediante exemplos 

que o alumno ou alumna poida atopar na súa vida cotiá. 

 

Como actividades de consolidación propoñemos: 

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin 

de afianzar os contidos matemáticos, traballados na unidade. 

 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas 

actividades de recuperación-ampliación, atendemos non só aos alumnos e alumnas que 

presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no 

tempo previsto os obxectivos propostos.  

 

As distintas formas de agrupamento dos estudantes e a súa distribución na aula inflúen, sen 

dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento 

comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en 

función das actividades que se vaian realizar –concretamente, por exemplo, nos procesos de 

resolución en grupo de exercicios propostos –, pois consideramos que a posta en común de 

conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos estudantes. 

 

Concederase, no entanto, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e 

individual. 

Debemos acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 

 

 I. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, 

paradigmas, etc. 

II. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 

excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos estudantes. A variedade e a 

abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como 

dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 

 

9.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Propoñemos a utilización dos materiais seguintes: 

 

- Cuestionarios e actividades con contidos de repaso e avaliacións iniciais. 

 

- Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, libros 

de texto e lecturas interesantes relacionadas cos contidos, claculadora, follas de cálculo, 

aplicacións informáticas, páxinas web, etc. 

 

- Fichas, esquemas ou formularios resumidos, elaborados polo docente, que incluirán a 

información xeral e básica sobre os conceptos e ferramentas de cada unidade, que o 

estudante debe aprender. 

 

- Relación de exercicios e problemas propostos polo docente en cada unidade. 

 

- Aula virtual do Instituto pola que manteñen a comunicación habitualmente o docente e o 

alumnado e que, ademais de incluír a maioría dos recursos relacionados anteriormente, inclúe 

outros como a resolución de todos os exercicios, problemas e actividades realizados nas 

clases e propostos polo docente. 

- Ferramentas tecnolóxicas diversas que permitan mellorar os canles de comunicación no 

ensino virtual (Aula virtual, plataformas de videoconferencia, aplicación de redes socias...etc) 

 

10.  AVALIACIÓN 

 

10.1 Instrumentos para a avaliación 

 

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de 

avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, 

nos instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 

 

- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma 

progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. 

- Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños 

experimentais, análise de resultados, formulacións cualitativas, resolución de problemas, etc. 
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- Actividades onde se resalte a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o 

ambiente. Por exemplo, aquelas que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos 

desenvolvidos na clase. 

 

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes: 

- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as resposta ou/e resolución de 

exercicios e problemas ben sexa de forma presencial ou virtual. 

- Traballos sobre a materia entregados ao profesor. 

 

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que 

haberá que valorar dos devanditos instrumentos a súa fiabilidade, obxectividade, 

representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado, etc. 

 

10.2. Avaliación inicial 

 

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación inicial. Esta, terá como obxectivo averiguar os 

coñecementos previos que o alumno/a xa ten en relación cos contidos da materia do curso no 

que se atopa. Ademais, nesta avaliación, recollerase tamén, información sobre a evolución 

académica do alumnado nos cursos pasados.  

 

10.3 Criterios de avaliación cualificación e promoción. 

 

Ó longo de cada curso avaliarase o proceso de ensino-aprendizaxe de cada un dos 

alumnos/as. 

 

   O curso dividirase en tres trimestres correspondentes ás tres avaliacións previstas polo 

Instituto, e en cada un realizaranse como mínimo dúas probas escritas, podendo incluír a última 

proba contidos correspondentes á proba ou probas anteriores do trimestre, se así se advirte 

previamente. 

 

A cualificación do/a alumno/a en cada unha das avaliacións, será o resultado global das 

cualificacións das probas escritas realizadas nese trimestre (media aritmética ou ponderada 

según se estableza previamente). É requisito imprescindible para superar a avaliación ter mais 
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de 3.5 puntos sobre 10 en cada unha das probas da avaliación. En caso contrario a avaliación 

non se considerará aprobada. 

 

   O alumnado que non supere unha avaliación poderá presentarse a unha proba voluntaria 

de recuperación que incluirá toda a materia dese trimestre. Para obter unha cualificación positiva 

nunha proba de recuperación é necesario obter un mínimo de 5 sobre un total de 10 puntos. No 

caso de obter nunha proba de recuperación unha nota superior aos 5 puntos a nota definitiva 

correspondente a dita avaliación será a que se obteña ao facer a media aritmética entre a nota 

da proba de recuperación e un 5; por exemplo, unha cualificación de 7 puntos nunha proba de 

recuperación suporá unha cualificación global de 6 puntos nesa avaliación. 

  

O alumnado que chegada a avaliación final, teña, das tres avaliacións, unha única 

avaliación suspensa poderá presentarse a unha nova proba de recuperación da materia de dita 

avaliación, na que deberá obter máis de 5 puntos para que a materia se considere aprobada. 

 

Pola contra, aquel alumnado que chegada a avaliación final teña máis de unha avaliación 

suspensa poderá presentarse a unha proba de recuperación global de toda a materia. Nesta 

proba é preciso que o alumno/a obteña á metade da puntuación asignada na proba en cada un 

dos bloques temáticos (Aritmética e Álxebra, Análise, Estatística e Probabilidade), para que dita 

proba se considere aprobada. 

 

O alumnado que non obteña un aprobado na avaliación final (ben porque ten suspensa 

unha avaliación, ou ben porque ten suspensa a proba global de recuperación final) 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). 

 

Ademais, á hora de avaliar poderanse ter en conta unha serie de criterios xerais: 

 

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

con 0 puntos nesa proba).  

 

- As faltas de puntualidade e de asistencia inxustificadas penalizan na nota de clase (ata 0,25 

puntos cada falta). A acumulación de faltas de asistencia sen xustificar, que supoñen a falta de 
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aproveitamento continuado da formación por parte do alumno/a, poderá derivar na apertura do 

protocolo correspondente recollido na normativa do centro. 

 

- A participación e o traballo, ben de forma presencial ou virtual, soben a nota de clase. As 

actitudes pasivas ou negativas, por non realizar ou entregar en prazo o traballo diario, tamén 

penalizan esa nota (ata 0,25 puntos cada falta) e a súa acumulación pode implicar un suspenso 

na avaliación (a parte de posibles sancións disciplinarias). O alumnado que se ausente de forma 

temporal por un motivo xustificado seguirá en contacto a través de medios telemáticos (correo 

electrónico, aula virtual, teléfono…) co profesor/a cumprindo coas súas obrigas diarias. 

 

- Se se colle a algún/s estudante/s copiando, ou se determina posteriormente que se copiou 

nunha proba obxectiva, pódese considerar suspenso (0 puntos nesa proba), para cada un 

dos/as implicados/as. 

 

 

10.4 Seguimento, avaliación e recuperación de materias pendentes 

 

O alumnado de 2º de bacharelato que teña pendentes as matemáticas de 1º 

(Matemáticas Aplicadas ás CCSS I) poderá recuperalas durante o curso, presentándose ás 

probas obxectivas que se realizarán ao longo deste. O alumnado realizará dous exames parciais 

e será requisito imprescindible obter un mínimo de 3.5 puntos sobre 10 en cada unha das probas 

realizadas para poder superar a materia. Aquel alumnado que non consiga aprobar a materia 

deste xeito, terá dereito á presentarse a unha proba global fixada antes da avaliación ordinaria. 

Finalmente, se o alumnado non aproba dita proba global poderá presentarse á convocatoria 

extraordinaria establecida, como recolle a normativa, pola xefatura de estudos do centro. 

 

1. CONTIDOS MÍNIMOS NA MATERIA PENDENTE 
 

EXAME 1:  

▪ Números racionais e irracionais. A recta real. Intervalos. Valor absoluto. Radicais,. Potencias. 
Logaritmos. 

 

▪ Polinomios. Operacións elementais. Regra de Ruffini. Factorización.Teorema do resto e do 
factor. Fraccións alxébricas. Operacións 
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▪ Resolución de ecuacións. 
 

▪ Sistemas de ecuacións lineais e non lineais. Método de Gauss. 

 

▪ Inecuacións de 1º e 2º grao. Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución 
gráfica e alxébrica. 

 

▪ Funcións reais de variable real. Utilización de táboas , gráficas e expresións analíticas para a 
interpretación de fenómenos sociais. Características: dominio, continuidade, tendencias, 
monotonía, extremos e convexidade).  
 

▪ Obtención de valores descoñecidos en funcións dadas pola súa táboa: a interpolación lineal. 
Problemas de aplicación. 

 
EXAME 2:  

 
▪ Estudio gráfico e analítico de: funcións polinómicas (función afín e cuadrática), definidas por 

intervalos, de proporcionalidade inversa, exponenciais, logarítmicas, racionais sinxelas. 

Aplicación á interpretación de situacións modeladas por elas para a resolución de problemas. 
 

▪ Composición de funcións. Cálculo da función inversa. 

▪ Idea intuitiva do límite dunha función nun punto. Límites laterais. Indeterminacións. Cálculo 
de límites no infinito. Indeterminacións. Ramas infinitas e asíntotas. Representación gráfica. 

▪  Continuidade nun punto. Tipos de descontinuidade. 

▪ Taxa de variación media, interpretación en contextos sociais e económicos. Derivada dunha 
función nun punto. Función derivada. Regras da derivación. 

▪ Aplicacións das derivadas:Intervalos de crecemento e curvatura. Estudo e representación 
completas de función racionais sinxelas. 

 
▪ Calculo de probabilidades: Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Propiedades. 

Probabilidade. Regra de Laplace. Probabilidade condicionada. Probabilidade composta. 
 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE: 

-Exames parciais previamente acordados. 

-Exame final. 

-Entrega dun boletín de exercicios para cada un dos exames. 

-Titoría semanal nos recreo para resolución de dúbidas sobre os exercicios de ditos 

boletíns.  
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3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA PENDENTE. 

A nota final do alumno calcularase coa media aritmética das notas obtidas nos dous exames 

parciais, sempre que e cando a nota en cada unha destas probas parciais sexa superior a 3,5 

puntos. Estes exames parciais, serán realizados en horario de tarde nos días establecidos, 

previo acordo co alumnado, pola profesora que coordina o plan de recuperación desta materia 

pendente. No caso de que un alumno non se presente a unha das probas parciais, 

considerarase que obtivo un 0 en dita proba parcial. 

No caso de que a media aritmética dos exames parciais sexa inferior a 5, ou a nota nalgún dos 

exames parciais sexa inferior a 3,5 puntos, o alumno poderá realizar un exame final de todos os 

contidos da materia antes da avaliación ordinaria. Neste caso, será a nota final do alumno/a virá 

determinada pola cualificación obtida nesta proba global. 

No caso de que o alumno/a non obteña unha cualificación superior a 5 na avaliación ordinaria 

poderá presentarse á convocatoria extraordinaria que establece a lexislación vixente. 

 

10.5 Procedemento para acreditar coñecementos previos      

 

No comezo do curso relizarase unha proba que inclúa os contidos do curso anterior para valorar 

a superación da materia correspondente. 

 

 

10.6 Avaliación do proceso de ensino e práctica docente 

 

Trátase de promover a reflexión docente e autoavaliación do proceso de ensino e práctica 

docente. Ao finalizar cada unidade didáctica avaliarase o funcionamento do programado na aula 

e estableceranse estratexias de mellora para a propia unidade. 

 

10.7 Revisión das programacións 

 

A programación é susceptible de modificacións consensuadas nas reunións de departamento 

nas que participan todos os profesores adscritos o departamento. Nestas reunións comentase o 

desenrolo do programado tanto no seu contido coma temporalización. No caso de detectar 

desfases ou inadecuacións adaptaranse as medidas necesarias. 
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11.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Todo o dito sobre metodoloxía será máis produtivo se hai unha verdadeira relación 

interdisciplinaria que procuraremos da seguinte maneira: 

        - Utilizando liñas metodolóxicas comúns ás distintas áreas, materias ou módulos; se estas 

son acertadas favorecerán a aprendizaxe do alumnado. 

        -Intercambiando cos distintos departamentos as experiencias metodolóxicas para poder 

aprender uns de outros e , se é preciso, corrixir erros. 

          -Organizando e secuenciando os contidos coas distintas áreas, materias ou módulos , 

para unha construción da aprendizaxe lóxica e coherente. 

        -Pedindo axuda ós departamentos correspondentes cando se detecten carencias do 

alumnado en canto a contidos de carácter interdisciplinar, para o axeitado tratamento 

metodolóxico. 

        -Abordando, caso de ser viable e posible, un tema complexo, simultaneamente dende as 

distintas áreas, materias ou módulos. 

        -Tratando de maneira coordinada a metodoloxía de contidos comúns a distintas disciplinas, 

situación que se da en multitude de contidos procedimentais e actitudinais 

e nalgúns conceptuais. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 

Charlas ou viaxes pedagóxicas que poden xurdir relacionadas coa materia ou en colaboración 

con outros Departamentos. 

 

 

13.- PLAN DE REFORZO. 

 
 As Matemáticas son unha materia con contidos progresivos tal e como se pon de manifesto no 

currículum oficial desta etapa educativa. En dito currículum aparecen, en cada un dos dous 

cursos, os seguintes bloques temáticos: 

- Boque 1: Aritmética 
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- Bloque 2: Álxebra 

- Bloque 3: Análise 

- Bloque 4: Estatística e probabilidade 

 

 Para conseguir que o alumnado poida adquirir aqueles contidos que, polas circunstancias 

excepcionais do curso pasado, non se puideron impartir (e que están recollidos na memoria) o 

departamento acordou traballar os boques temáticos pendentes do curso pasado partindo do 

nivel de dificultade correspondente a dito curso. 
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1.  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Obxectivos xerais do bacharelato 

 
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 
humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o 
alumnado para acceder á educación superior.   
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada por valores tales como os dereitos humanos, que 
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
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b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a 
violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria 

no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía 
no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente. 
k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural. 
m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
 

1.2 Descriptores no bacharelato 

 
 
COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES     
       

Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do 
ámbito natural e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co ámbito natural de xeito 
respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable 
dos recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible. 
-  Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos do seu ámbito.  
-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no ámbito 
natural e as repercusións para a vida 

futura. 
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Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de 

vida saudable en canto á alimentación 
e ao exercicio físico. 
-  Xerar criterios persoais sobre a visión 
social da estética do corpo humano 

fronte ao coidado saudable deste. 

A ciencia no día a 
día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 
-  Aplicar métodos científicos rigorosos 
para mellorar a comprensión da 

realidade circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, xeográfico...). 
-  Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que acontece 
ao noso redor e responder a preguntas. 

Manexo de 

elementos 
matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, proporcións, 

formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, etc. 
-  Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 

gráfico. 
-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática. 

Razoamento 

lóxico e 
resolución de 
problemas 

-  Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias apropiadas. 
-  Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá. 

Comunicación 
lingüística 

Comprensión: 
oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais.  
-  Manter unha actitude favorable cara á 
lectura. 

Expresión: oral e 

escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia.  
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais.  
-  Compoñer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de 

comunicación 

-  Respectar as normas de 

comunicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 
-  Manexar elementos de comunicación 

non verbal, ou en diferentes rexistros, 
nas diversas situacións comunicativas. 
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Comunicación 

noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da 

lingua, así como a súa historia para un 
mellor uso desta. 
-  Manter conversacións noutras linguas 
sobre temas cotiáns en distintos 

contextos. 
-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e ler 
textos en calquera situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou de materias 
diversas. 

Competencia 
dixital 

Tecnoloxías da 
información 

-  Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 
-  Elaborar e facer publicidade de 

información propia derivada de 
información obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Comunicación 

audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 

Utilización de 

ferramentas 
dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento.  
-  Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o traballo e 
facilitar a vida diaria.  
-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

Respecto polas 

manifestacións 
culturais propias 
e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 

cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 
-  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 
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Expresión cultural 
e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 
-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián. 
-  Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Competencias 
sociais e cívicas 

Educación cívica 
e constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 
adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas fontes, e 
identificar as implicacións que ten vivir 
nun Estado social e democrático de 
dereito referendado por unha 

constitución. 
-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto da 
escola. 

Relación cos 
demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo 
cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 
-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

Compromiso 

social 

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores 
propia e actuar conforme a ela. 
-  Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos 

ritmos e potencialidades.  
-  Involucrarse ou promover accións 
cun fin social. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Autonomía 
persoal 

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas propias.  
-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas.  
-  Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 
-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 
-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 
confianza nas posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

-  Darlle prioridade á consecución de 
obxectivos de grupo sobre intereses 
persoais. 
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Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde coñecementos 
previos do tema. 
-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades no ámbito 
que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos materiais 
e persoais para a consecución de 
obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas.  
-  Asumir riscos no desenvolvemento 
das tarefas ou dos proxectos.  

-  Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Aprender a 
aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas... 

-  Xestionar os recursos e as 
motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 
-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 

Ferramentas para 

estimular o 
pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, 
emocional, interdependente... 
-  Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa dos 
contidos 

Planificación e 
avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que hai que realizar no proceso 
de aprendizaxe. 
-  Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

 
 
 

2.  OBXECTIVOS XERAIS PARA  MATERIA 

 
As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de 
patróns e relacións inherentes a estruturas abstractas. Aínda que se desenvolvan con 

independencia da realidade física, teñen a súa orixe nela e son de suma utilidade para 
representala. Nacen da necesidade de resolver problemas prácticos e susténtanse pola súa 
capacidade para tratar, explicar, predicir e modelar situacións reais e dar rigor aos 
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coñecementos científicos. A súa estrutura áchase en continua evolución, tanto pola 
incorporación de novos coñecementos como pola súa constante interrelación con outras áreas, 
especialmente no ámbito da ciencia e da técnica. 

 
Participar na adquisición do coñecemento matemático consiste no dominio da súa  “forma de 
facer”. Este “saber facer matemáticas” é un proceso laborioso que comeza por unha intensa 
actividade sobre elementos concretos, co obxecto de crear intuicións previas necesarias para a 

formalización. Con frecuencia, os aspectos conceptuais non son máis que medios para a 
práctica de estratexias, para incitar á exploración, a formulación de conxecturas, o intercambio 
de ideas e a renovación dos conceptos xa adquiridos. 
 

Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias, xiran 
sobre dous eixes fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio 
instrumental da aritmética, a álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. En 
Matemáticas I, os contidos relacionados coas propiedades xerais dos números e a súa relación 

coas operacións, máis que nun momento predeterminado, deben ser traballados en función das 
necesidades que xurdan en cada momento concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse 
con novas ferramentas para o estudo da estatística e a probabilidade, culminando así todos os 
campos introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A introdución de matrices e integrais 

en Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a resolución de problemas 
xeométricos e funcionais. 
 
Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a 

actividade profesional. Non se trata de que os estudantes posúan moitas ferramentas 
matemáticas, senón de que teñan as estritamente necesarias e que as manexen con destreza e 
oportunidade, facilitándolles as novas fórmulas e identidades para a súa elección e uso. Nada 
hai máis afastado do “pensar matematicamente” que unha memorización de igualdades cuxo 

significado se descoñece, incluso aínda que se apliquen adecuadamente en exercicios de 
cálculo. 
 
Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese que os alumnos sexan 

capaces de distinguir as características das familias de funcións a partir da súa  representación 
gráfica, así como as variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con outra ou ao 
modificar de forma continua algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da 
noción intuitiva de límite e xeométrica de derivada, establécense as bases do cálculo 

infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión a análise do comportamento da función 
nas Matemáticas II. Así mesmo, preténdese que os estudantes apliquen estes coñecementos á 
interpretación do fenómeno. 
 

As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance 
transcende o ámbito desta materia; forman na resolución de problemas xenuínos —aqueles 
onde a dificultade está en encadralos e atopar unha estratexia de resolución—, xeran hábitos de 
investigación e proporcionan técnicas útiles para enfrontarse a situacións novas. Estas 
destrezas, xa iniciadas nos niveis previos, deberán ampliarse agora que aparecen novas 

ferramentas, enriquecendo o abanico de problemas abordables e o afondamento nos conceptos 
implicados. 
 
As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas como 

sistemas de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden servir de axuda tanto para 
a mellor comprensión de conceptos e a resolución de problemas complexos como para o 
procesamento de cálculos pesados, sen deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo 
manual simple, onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que os poden levar a 
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falsos resultados ou inducir a confusión nas súas. 
 
A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e 

integrado no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte 
esencial da educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os 
coñecementos e habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe 
servir para que o alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para 

estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas 
propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 
 
As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os 

encadeamentos lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren solidez ás 
técnicas aplicadas. No entanto, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con 
certa seriedade á linguaxe formal, polo que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O 
simbolismo non debe desfigurar a esencia das ideas fundamentais, o proceso de investigación 

necesario para alcanzalas, ou o rigor dos razoamentos que as sustentan. Deberá valorarse a 
capacidade para comunicar con eficacia esas ideas aínda que sexa de maneira non formal. 
 
O importante é que o estudante atope nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta 

linguaxe para dotar as definicións e demostracións matemáticas de universalidade, 
independizándoas do linguaxe natural. 
 
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha 

colección de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño 
conceptual, un construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da 
historia ata chegar ás formulacións que agora manexamos. 
 

O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as 
seguintes capacidades: 
Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que 
permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución 

razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber. 
Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que 
se basea o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica 
ante outros xuízos e razoamentos.  

Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das 
matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da 
indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación 
dos resultados obtidos) para realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos 

novos.  
Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con 
abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do saber.  
Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, 
facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como 

ferramenta na resolución de problemas.  
Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, 
encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e precisión, detectar 
incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a 
visión crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo 
cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a 
apertura a novas ideas.  
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Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas 
matematicamente, comprendendo e manexando representacións matemáticas. 
 

 

3. CONTRIBUCIÓN DA  MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas 
especificacións da lei, son: 
 
1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3.º Competencia dixital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
7.º Conciencia e expresións culturais. 
 
No proxecto de Matemáticas, tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa 
integración efectiva no currículo incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que 
permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, utilízanse os estándares de aprendizaxe 
avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, poñeranse en 
relación coas competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado 
en cada unha delas. 

 
A materia de Matemáticas I utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado 
incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos axeitados con  propiedade 
abonda. Así mesmo, a comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros 

traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.  
 
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias 
fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias 

para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, 
analizar resultados, etc. Estas competencias son, xa que logo, as máis traballadas na materia. 
 
A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en 

medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, 
formatos e linguaxes nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, 
representacións gráficas, modos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a 
comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, recadar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é 
un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha visión actualizada da 
actividade científica. 
 

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modos 
teóricos fomenta a imaxinación, a análise, as dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e 
o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia 
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progresiva, o alumnado adquire a capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante 
anteriores etapas co que vai ver nos dous cursos do bacharelato de ciencias.  
 

Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes 
como a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe 
á adquisición das competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha 
parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e da 

tecnoloxía e permite formar unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance 
científico e tecnolóxico.  
 
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método 

científico de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación 
dunha hipótese ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a 
planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. 
Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas 

propias.  
 
A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas 
estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. 

Igualmente, o alumno, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas 
manifestacións artísticas sendo capaz de utilizar os seus coñecementos matemáticos na 
creación das súas propias obras 
 

 

4.  OBXECTIVOS DE CADA UNIDADE E CADRO DE CONTIDOS, CRITERIOS 
DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES E 
COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

 
2º DE BACHARELATO DE CIENCIAS 
 
 

Álxebra de matrices 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para resolver 
problemas. 
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

  

      

Matrices 
-  Conceptos básicos: 
vector fila, vector columna, 

  1.  Coñecer e utilizar 
eficazmente as matrices, 
as súas operacións e as 

  1.1.  Realiza operacións 
combinadas con 
matrices. 

CMCT, 

CAA 
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dimensión, matriz 

cadrada, trasposta, 
simétrica, triangular... 
Operacións con matrices 
-  Suma, produto por un 

número, produto. 
Propiedades. 
Matrices cadradas 
-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 
-  Obtención da inversa 
dunha matriz polo método 
de Gauss. 

-  Resolución de 
ecuacións matriciais. 
n-uplas de números reais 
-  Dependencia e 

independencia lineal. 
Propiedade fundamental. 
-  Obtención dunha 
n-upla combinación lineal 

doutras. 
-  Constatación de se un 
conxunto de n-uplas é LD 
ou LI. 

Rango dunha matriz 
-  Obtención do rango 
dunha matriz por 
observación dos seus 

elementos (en casos 
evidentes). 
-  Cálculo do rango dunha 
matriz polo método de 

Gauss. 
-  Discusión do rango 
dunha matriz dependente 
dun parámetro. 

súas propiedades. 

  2.  Coñecer o 

significado de rango 
dunha matriz e calculalo 
mediante o método de 
Gauss. 

  2.1.  Calcula o rango 

dunha matriz numérica. 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

  2.2.  Relaciona o rango 
dunha matriz coa 
dependencia lineal das 
súas filas ou as súas 

columnas. 

  3.  Resolver problemas 
alxébricos mediante 
matrices e as súas 
operacións. 

  3.1.  Expresa un 
enunciado mediante unha 
relación matricial, 
resólveo e interpreta a 

solución dentro do 
contexto do enunciado. 

CCL, 

CMCT, 
CD 

 

 
Determinantes 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades, calcular o seu valor e 
aplicalos á obtención do rango dunha matriz. 
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

  

      

Determinantes de ordes dous 
e tres 
-  Determinantes de orde dous. 

  1.  Dominar o 
automatismo para o 
cálculo de 

  1.1.  Calcula o valor 
numérico dun 
determinante ou obtén a 

CMCT, 

CD 
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Propiedades. 

-  Determinantes de orde tres. 
Propiedades. 
-  Cálculo de determinantes de 
orde tres pola regra de Sarrus. 

Determinantes de 
orde n 
-  Menor dunha matriz. Menor 
complementario e adxunto dun 

elemento dunha matriz 
cadrada. Propiedades. 
-  Desenvolvemento dun 
determinante polos elementos 

dunha liña. 
-  Cálculo dun determinante 
“facendo ceros” nunha das 
súas liñas. 

-  Aplicacións das propiedades 
dos determinantes no cálculo 
destes e na comprobación de 
identidades. 

Rango dunha matriz mediante 
determinantes 
-  O rango dunha matriz como 
a máxima orde dos seus 

menores non nulos. 
-  Determinación do rango 
dunha matriz a partir dos seus 
menores. 

Cálculo da inversa dunha 
matriz 
-  Expresión da inversa dunha 
matriz a partir dos adxuntos 

dos seus elementos. 
-  Cálculo da inversa dunha 
matriz mediante 
determinantes. 

determinantes. expresión dun 

determinante  
3×3 con algunha letra. 

  2.  Coñecer as 
propiedades dos 
determinantes e 

aplicalas para o 
cálculo destes. 

  2.1.  Obtén o 
desenvolvemento (ou o 
valor) dun determinante 

no que interveñen letras, 
facendo uso razoado das 
propiedades dos 
determinantes.  

  2.2.  Recoñece as 
propiedades que se 
utilizan nas igualdades 
entre determinantes 

  3.  Coñecer a 
caracterización do 
rango dunha matriz 
pola orde dos seus 

menores, e aplicala 
a casos concretos. 

  3.1.  Acha o rango 
dunha matriz numérica 
mediante determinantes. 

CMCT, 

CSIEE   3.2.  Discute o valor do 
rango dunha matriz na 
que intervén un 
parámetro. 

  4.  Calcular a 
inversa dunha matriz 

mediante 
determinantes. 

  4.1.  Recoñece a 
existencia ou non da 

inversa dunha matriz e 
calcúlaa no seu caso. 

CMCT, 
CAA 

 

 
 
 
 

 
Sistemas de ecuacións 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Utilizar as matrices e os determinantes para interpretar os sistemas de ecuacións e 
resolvelos mediante diversos métodos. Facer uso dos sistemas na resolución de problemas. 
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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Sistemas de ecuacións 
lineais 
-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformacións que 

manteñen a equivalencia. 
-  Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación 
xeométrica dun sistema de 
ecuacións con dúas ou 
tres incógnitas segundo 

sexa compatible ou 
incompatible, determinado 
ou indeterminado. 
Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de 
sistemas polo método de 
Gauss.  
Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema 
de Rouché á discusión de 
sistemas de ecuacións. 
Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de 
Cramer á resolución de 
sistemas.  
Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas 
homoxéneos. 
Discusión de sistemas 
-  Aplicación do teorema 

de Rouché e da regra de 
Cramer á discusión e a 
resolución de sistemas 
dependentes dun ou máis 

parámetros. 
Expresión matricial dun 
sistema de ecuacións 
-  Resolución de sistemas 

de ecuacións dados en 
forma matricial. 
Resolución de problemas 
mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de 
ecuacións dun problema, 
resolución e interpretación 
da solución. 

  1.  Dominar os 
conceptos e a 
nomenclatura asociados 
aos sistemas de 

ecuacións e as súas 
solucións (compatible, 
incompatible, 
determinado, 

indeterminado), e 
interpretalos 
xeometricamente para 2 
e 3 incógnitas. 

  1.1.  Coñece o que 
significa que un sistema 
sexa incompatible ou 
compatible, determinado 

ou indeterminado, e 
aplica este coñecemento 
para formar un sistema 
de certo tipo ou para 

recoñecelo. 

CMCT, 

CCL 

  1.2.  Interpreta 
xeometricamente 
sistemas lineais de 2, 3 
ou 4 ecuacións con 2 ou 

3 incógnitas. 
  2.  Coñecer e aplicar o 

método de Gauss para 
estudar e resolver 
sistemas de ecuacións 
lineais. 

  2.1.  Resolve sistemas 

de ecuacións lineais polo 
método de Gauss. 

CMCT, 

CEC 

  3.  Coñecer o teorema 

de Rouché e a regra de 
Cramer e utilizalos para 
a discusión e a 
resolución de sistemas 

de ecuacións. 

  3.1.  Aplica o teorema 

de Rouché para dilucidar 
como é un sistema de 
ecuacións lineais con 
coeficientes numéricos. 

CMCT, 

SIEE 

  3.2.  Aplica a regra de 
Cramer para resolver un 
sistema de ecuacións 
lineais, 

2 × 2 ou 3 × 3, con 
solución única. 

  3.3.  Cataloga como é 
(teorema de Rouché) e 
resolve, se é o caso, un 

sistema de ecuacións 
lineais con coeficientes 
numéricos. 

  3.4.  Discute e resolve 
un sistema de ecuacións 
dependente dun 

parámetro. 
  4.  Resolver 

matricialmente sistemas 
n × n mediante a 
obtención da inversa da 
matriz dos coeficientes. 

  4.1.  Expresa 

matricialmente un 
sistema de ecuacións e, 
se é posible, resólveo 
achando a inversa da 

CMCT, 

CAA 



148 

 
 

matriz dos coeficientes.  

  5.  Resolver problemas 

alxébricos mediante 
sistemas de ecuacións. 

  5.1.  Expresa 

alxebricamente un 
enunciado mediante un 
sistema de ecuacións, 
resólveo e interpreta a 

solución dentro do 
contexto do enunciado. 

CMCT, 

CCL 

 
 
Vectores no espazo 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a 
resolución de problemas xeométricos. 

 

Contidos 
Criterios 
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      
Vectores  
no espazo  

-  Operacións. 
Interpretación gráfica. 
-  Combinación lineal. 
-  Dependencia e 

independencia lineal. 
-  Base. Coordenadas. 
Produto escalar de 
vectores  

-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 
-  Cálculo do módulo dun 
vector. 

-  Obtención dun vector 
coa dirección doutro e 
módulo predeterminado. 
-  Obtención do ángulo 

formado por dous 
vectores. 
-  Identificación da 
perpendicularidade de 

dous vectores. 
-  Cálculo do vector e 
proxección dun vector 
sobre a dirección doutro. 

Produto vectorial de 
vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 

-  Obtención dun vector 
perpendicular a outros 

  1.  Coñecer os 
vectores do espazo 

tridimensional e as 
súas operacións, e 
utilizalos para a 
resolución de 

problemas 
xeométricos. 

  1.1.  Realiza operacións 
elementais (suma e produto 

por un número) con 
vectores, dados mediante 
as súas coordenadas, 
comprendendo e 

manexando correctamente 
os conceptos de 
dependencia e 
independencia lineal, así 

como o de base. 
  1.2.  Domina o produto 
escalar de dous vectores, o 
seu significado xeométrico, 

a súa expresión analítica e 
as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de 
problemas xeométricos 

(módulo dun vector, ángulo 
de dous vectores, vector 
proxección dun vector sobre 
outro e perpendicularidade 

de vectores). 
  1.3.  Domina o produto 
vectorial de dous vectores, 
o seu significado 

xeométrico, a súa expresión 
analítica e as súas 
propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas 

xeométricos (vector 
perpendicular a outros 

CCL, 
CAA, 

CMCT 
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dous. 

-  Cálculo da área do 
paralelogramo 
determinado por dous 
vectores. 

Produto mixto de tres 
vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do volume dun 
paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores. 

-  Identificación de se tres 
vectores son linealmente 
independentes mediante o 
produto mixto. 

dous, área do 

paralelogramo determinado 
por dous vectores). 
  1.4.  Domina o produto 
mixto de tres vectores, o 

seu significado xeométrico, 
a súa expresión analítica e 
as súas propiedades, e 
aplícao á resolución de 

problemas xeométricos 
(volume do paralelepípedo 
determinado por tres 
vectores, decisión de se 

tres vectores son 
linealmente independentes). 

 

 
Puntos, rectas e planos no espazo 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos. Resolver problemas afíns: inclusión, 
paralelismo, posicións relativas, etcétera. 
 

Contidos 
Criterios 
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      

Sistema de referencia no 
espazo 
-  Coordenadas dun punto. 

-  Representación de 
puntos nun sistema de 
referencia ortonormal. 
Aplicación dos vectores a 

problemas xeométricos 
-  Punto que divide a un 
segmento nunha razón 
dada. 

-  Simétrico dun punto 
respecto a outro. 
-  Comprobación de se 
tres ou máis puntos están 

aliñados. 
Ecuacións dunha recta 
-  Ecuacións vectorial, 
paramétricas, continua e 

implícita da recta. 
-  Estudo das posicións 
relativas de dúas rectas. 
Ecuacións dun plano 

  1.  Utilizar un sistema 
de referencia ortonormal 
no espazo e, nel, 

resolver problemas 
xeométricos facendo uso 
dos vectores cando 
conveña. 

  1.1.  Representa puntos 
de coordenadas sinxelas 
nun sistema de referencia 

ortonormal. 

CMCT, 
CAA 

  1.2.  Utiliza os vectores 
para resolver algúns 
problemas xeométricos: 
puntos de división dun 

segmento en partes 
iguais, comprobación de 
puntos aliñados, simétrico 
dun punto respecto a 

outro... 
  2.  Dominar as distintas 

formas de ecuacións de 
rectas e de planos, e 
utilizalas para resolver 
problemas afíns: 

pertenza de puntos a 
rectas ou a planos, 
posicións relativas de 
dúas rectas, de recta e 

plano, de dous planos... 

2.1.  Resolve problemas 

afíns entre rectas 
(pertenza de puntos, 
paralelismo, posicións 
relativas) utilizando 

calquera das expresións 
(paramétricas, implícita, 
continua...). 
2.2 Resolve problemas 

afíns entre planos 

CCL, 

CMCT 
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-  Ecuacións vectorial, 

paramétricas e implícita 
dun plano. Vector normal. 
-  Estudo da posición 
relativa de dous ou máis 

planos. 
-  Estudo da posición 
relativa dun plano e unha 
recta. 

(pertenza de puntos, 

paralelismo...) utilizando 
calquera das súas 
expresións (implícita ou 
paramétricas). 

2.3 Resolve problemas 
afíns entre rectas e 
planos. 

 

 
Problemas métricos 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e as ecuacións 
de rectas e planos para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, 
distancias, áreas, volumes... 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      

Ángulos entre rectas e 
planos 

-  Vector dirección 
dunha recta e vector 
normal a un plano. 
-  Obtención do ángulo 

entre dúas rectas, entre 
dous planos ou entre 
recta e plano. 
Distancia entre  

puntos, rectas  
e planos 
-  Cálculo da distancia 
entre dous puntos. 

-  Cálculo da distancia 
dun punto a unha recta 
por diversos 
procedementos. 

-  Distancia dun punto a 
un plano mediante a 
fórmula. 
-  Cálculo da distancia 

entre dúas rectas por 
diversos 
procedementos. 
Área dun triángulo 

 e volume dun tetraedro 
-  Cálculo da área dun 
paralelogramo e dun 

  1.  Obter o ángulo que 
forman dúas rectas, unha 

recta e un plano ou dous 
planos. 

  1.1.  Calcula os ángulos 
entre rectas e planos. 

Obtén unha recta ou un 
plano coñecendo, como 
un dos datos, o ángulo 
que forma con outra figura 

(recta ou plano). 

CMCT, 

CCL 

  2.  Achar a distancia 
entre dous puntos, dun 
punto a unha recta, dun 
punto a un plano ou entre 

dúas rectas que se cruzan. 

  2.1.  Acha a distancia 
entre dous puntos ou dun 
punto a un plano. 

CMCT, 
CSIEE 

  2.2.  Acha a distancia 
dun punto a unha recta 
mediante o plano 
perpendicular á recta que 

pasa polo punto, ou ben 
facendo uso do produto 
vectorial. 

  2.3.  Acha a distancia 
entre dúas rectas que se 
cruzan, xustificando o 

proceso seguido. 
  3.  Achar áreas e 

volumes utilizando o 
produto vectorial ou o 
produto mixto de vectores. 

  3.1.  Acha a área dun 

paralelogramo ou dun 
triángulo. 

CMCT, 
CAA   3.2.  Acha o volume dun 

paralelepípedo ou dun 

tetraedro. 
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triángulo. 

-  Cálculo do volume 
dun paralelepípedo e 
dun tetraedro. 
Lugares xeométricos no 

espazo 
-  Plano mediador dun 
segmento. 
-  Plano bisector dun 

ángulo diedro. 
-  Algunhas cuádricas 
(esfera, elipsoide, 
hiperboloide, 

paraboloide) como 
lugares xeométricos. 
-  Obtención do centro e 
do raio dunha esfera 

dada mediante a súa 
ecuación. 

  4.  Resolver problemas 

métricos variados. 

4.1.  Acha o simétrico dun 

punto respecto dunha 
recta ou dun plano. 
4.2.  Resolve problemas 
xeométricos nos que 

interveñan 
perpendicularidades, 
distancias, ángulos, 
incidencia, paralelismo... 

CMCT, 
CCEC 

 
 
 

 
Límites de funcións. Continuidade 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas 
técnicas.  
Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se 

derivan. 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      
Límite dunha función 

-  Límite dunha función x 

→ +∞, x → –∞ ou x → a. 
Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 
-  Operacións con límites 
finitos. 
Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma 
orde. 
-  Infinito de orde superior 
a outro. 
-  Operacións con 

expresións infinitas. 
Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites 
inmediatos (operacións 

  1.  Dominar o 

concepto de límite 
nas súas distintas 
versións, coñecendo 
a súa interpretación 

gráfica e o seu 
enunciado preciso. 

  1.1.  A partir dunha expresión 

do tipo :




=
→

)(lim xf
x  

[  pode ser  +∞,  –∞,  a–,  a+  
ou  a; e  β  pode ser  +∞,  –∞  

ou  l] represéntaa 
graficamente e describe 
correctamente a propiedade 
que o caracteriza (dado un 

 > 0  existe un  ..., ou ben, 
dado  k  existe  h...). 

CCL, 
CMC
T 

  2.  Calcular límites 
de todo tipo. 

  2.1.  Calcula límites 
inmediatos que só requiran 

coñecer os resultados 
operativos e comparar 
infinitos. 

CMC
T, 
CAA 

  2.2.  Calcula límites (x → +∞  
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con límites finitos 

evidentes ou 
comparación de infinitos 
de distinta orde). 
-  Indeterminación. 

Expresións 
indeterminadas. 
-  Cálculo de límites 

cando x → +∞ ou x → –

∞: 
-  Cociente de polinomios 
ou doutras expresións 

infinitas. 
-  Diferenza de 
expresións infinitas. 
-  Potencia. Número e. 

-  Cálculo de límites 

cando x → a–,  x → a+,  

x → a: 

-  Cocientes. 
-  Diferenzas. 
-  Potencias. 
Regra de L'Hôpital 

-  Cálculo de límites 
mediante a regra de 
L'Hôpital. 
Continuidade. 

Descontinuidades 
-  Continuidade nun 
punto. Tipos de 
descontinuidade.  

Continuidade nun 
intervalo 
-  Teoremas de Bolzano, 
Darboux e Weierstrass. 

-  Aplicación do teorema 
de Bolzano para detectar 
a existencia de raíces e 
para separalas.  

ou  x → –∞) de cocientes ou 

de diferenzas. 

  2.3.  Calcula límites (x → +∞ 

ou x → –∞) de potencias. 

  2.4.  Calcula límites (x → c) 
de cocientes, distinguindo,  

se o caso o esixe, cando  

          x → c+ e cando x → c–. 

  2.5.  Calcula límites (x → c) 
de potencias. 

  3.  Coñecer o 
concepto de 

continuidade nun 
punto e os distintos 
tipos de 
descontinuidades. 

  3.1.  Recoñece se unha 
función é continua nun punto 

ou o tipo de descontinuidade 
que presenta nel. CMC

T, 
CSIE
E 

  3.2.  Determina o valor dun 
parámetro (ou dous 
parámetros) para que unha 

función definida “a anacos” 
sexa continua no “punto (ou 
puntos) de empalme”. 

  4.  Coñecer a regra 
de L'Hôpital e 

aplicala ao cálculo de 
límites. 

  4.1.  Calcula límites 
aplicando a regra de L'Hôpital. 

CCL, 
CMC

T, 
CAA 

  5.  Coñecer o 
teorema de Bolzano 
e aplicalo para probar 

a existencia de raíces 
dunha función. 

  5.1.  Enuncia o teorema de 
Bolzano nun caso concreto e 
aplícao á separación de 

raíces dunha función. 

CCL, 
CMC

T, 
CSIE
E 

 
 

Derivadas 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das funcións. 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      
Derivada dunha función 

nun punto 

  1.  Dominar os 

conceptos asociados á 

  1.1.  Asocia a gráfica 

dunha función á da súa 

CCL, 

CMCT, 
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-  Taxa de variación media. 

-  Derivada dunha función 
nun punto. Interpretación. 
Derivadas laterais. 
-  Obtención da derivada 

dunha función nun punto a 
partir da definición. 
Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica 
aproximada da función 
derivada doutra dada pola 
súa gráfica.  

-  Estudo da derivabilidade 
dunha función nun punto 
estudando as derivadas 
laterais. 

Regras de derivación 
-  Regras de derivación 
das funcións elementais e 
dos resultados operativos. 

-  Derivada da función 
inversa doutra.  
-  Derivada dunha función 
implícita. 

-  Derivación logarítmica. 
Diferencial dunha función 
-  Concepto de diferencial 
dunha función. 

-  Aplicacións. 

derivada dunha función: 

derivada nun punto, 
derivadas laterais, 
función derivada... 

función derivada. CAA, 

CD   1.2.  Acha a derivada 

dunha función nun punto 
a partir da definición. 

  1.3.  Estuda a 
derivabilidade dunha 
función definida “a 
anacos”, recorrendo ás 

derivadas laterais no 
“punto de empalme”. 

  2.  Coñecer as regras 
de derivación e utilizalas 
para achar a función 

derivada doutra. 

2.1.  Acha as derivadas 
de funcións non triviais. 
2.2.  Utiliza a derivación 

logarítmica para achar a 
derivada dunha función 
que o requira. 
2.3.  Acha a derivada 

dunha función coñecendo 
a da súa inversa. 
2.4. Acha a derivada 
dunha función implícita. 

CCL, 
CMCT, 

CAA, 
CSIEE, 
CD 

 
 
Aplicacións das derivadas 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
  1. Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións 
(crecemento, concavidade...) e para optimizar funcións.  

2. Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas. 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      
Aplicacións da primeira 

derivada 
-  Obtención da tanxente a 
unha curva nun dos seus 
puntos. 

-  Identificación de puntos ou 
intervalos nos que a función 
é crecente ou decrecente. 
-  Obtención de máximos e 

  1.  Achar a ecuación 

da recta tanxente a 
unha curva nun dos 
seus puntos. 

  1.1.  Dada unha función, 

explícita ou implícita, 
acha a ecuación da recta 
tanxente nun dos seus 
puntos. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  2.  Coñecer as 
propiedades que 

permiten estudar 
crecementos, 

  2.1.  Dada unha función, 
sabe decidir se é 

crecente ou decrecente, 
cóncava ou convexa, 

CCL, 
CMCT, 

CAA, 
CD 
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mínimos relativos. 

-  Resolución de problemas 
de optimización. 
Aplicacións da segunda 
derivada 

-  Identificación de puntos ou 
intervalos nos que a función 
é cóncava ou convexa. 
-  Obtención de puntos de 

inflexión. 
Teoremas de Rolle e do valor 
medio 
-  Constatación de se unha 

función cumpre ou non as 
hipóteses do teorema do 
valor medio ou do teorema 
de Rolle e obtención do 

punto onde cumpre (se é o 
caso) a tese.  
-  Aplicación do teorema do 
valor medio á demostración 

de diversas propiedades.  
Teorema de Cauchy e regra 
de L'Hôpital 
-  O teorema de Cauchy 

como xeneralización do 
teorema do valor medio. 
-  Enfoque teórico da regra 
de L'Hôpital e a súa 

xustificación a partir do 
teorema de Cauchy. 

decrecementos, 

máximos e mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., e 
sabelas aplicar en 

casos concretos. 

obtén os seus máximos e 

mínimos relativos e os 
seus puntos de inflexión. 

  3.  Dominar as 
estratexias necesarias 
para optimizar unha 
función. 

  3.1.  Dada unha función, 
mediante a súa expresión 
analítica ou mediante un 
enunciado, encontra en 

que caso presenta un 
máximo ou un mínimo. 

CCL, 
CMCT, 
CSIEE, 

CD 

  4.  Coñecer os 
teoremas de Rolle e 
do valor medio, e 
aplicalos a casos 

concretos. 

  4.1.  Aplica o teorema 
de Rolle ou o do valor 
medio a funcións 
concretas, probando se 

cumpre ou non as 
hipóteses e descubrindo, 
se é o caso, onde se 
cumpre a tese. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

 
 
Representación de funcións 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación 

de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, 
trigonométricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas... 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

  

      

Ferramentas básicas para 
a construción de curvas 
-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: 
asíntotas e ramas 
parabólicas. 
-  Puntos singulares, 

  1.  Coñecer o papel que 
desempeñan as 
ferramentas básicas da 
análise (límites, 

derivadas...) na 
representación de 
funcións e dominar a 
representación 

1.1.  Representa funcións 
polinómicas. 
1.2.  Representa funcións 
racionais. 

1.3.  Representa funcións 
trigonométricas. 
1.4.  Representa funcións 
exponenciais. 

CCL, 

CAA, 
CCEC, 
CD, 
CMCT 
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puntos de inflexión, cortes 

cos eixes... 
Representación de 
funcións 
-  Representación de 

funcións polinómicas. 
-  Representación de 
funcións racionais. 
-  Representación de 

funcións cualesquiera. 

sistemática de funcións 

polinómicas, racionais, 
trigonométricas, con 
radicais, exponenciais, 
logarítmicas... 

1.5.  Representa funcións 

nas que interveña o valor 
absoluto. 
 1.6.  Representa outros 
tipos de funcións. 

 
 
Cálculo de primitivas 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais e utilizar os métodos de 
substitución e “por partes”, así como o método de integración de funcións racionais, para obter 

primitivas doutras funcións. 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 
avaliables 

CC 
  

      
Primitiva dunha función 

-  Obtención de primitivas 
de funcións elementais. 
-  Simplificación de 
expresións para facilitar a 

súa integración: 

      ax

k
xQ

ax

xP

−
+=

−
)(

)(

 
 

Expresión dun radical 
como produto dun número 
por unha potencia de x. 
Simplificacións 

trigonométricas. 
Cambio de variables baixo 
o signo integral 
-  Obtención de primitivas 

mediante cambio de 
variables: integración por 
substitución. 
Integración “por partes” 

-  Cálculo de integrais “por 
partes”. 
Descomposición dunha 
función racional 

-  Cálculo da integral 
dunha función racional 
descompoñéndoa en 
fraccións elementais. 

  1.  Coñecer o concepto 

de primitiva dunha 
función e obter primitivas 
das funcións elementais. 

  1.1.  Acha a primitiva 

dunha función elemental 
ou dunha función que, 
mediante simplificacións 
adecuadas, se 

transforma en elemental 
desde a óptica da 
integración. 

CMCT, 
CAA 

  2.  Dominar os 
métodos básicos para a 

obtención de primitivas 
de funcións: 
substitución, “por 
partes”, integración de 

funcións racionais. 

2.1.  Acha a primitiva 
dunha función utilizando 

o método de substitución. 
2.2.  Acha a primitiva 
dunha función mediante 
a integración “por partes”. 

2.3.  Acha a primitiva 
dunha función racional 
cuxo denominador ten 
raíces reais simples e 

múltiples, e no caso de 
que teña raíces 
complexas simples 
conxugadas. 

CCL, 

CMCT, 
CSIEE 



156 

 
 

 
 
A integral definida 

  
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
Relacionar o cálculo da área baixo a gráfica dunha función coa primitiva desta.  

A partir do teorema fundamental do cálculo, deseñar procedementos que permitan calcular áreas 
e volumes. 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

  

      

Integral definida 
-  Concepto de integral 
definida. Propiedades. 
-  Expresión da área 

dunha figura plana 
coñecida mediante 
unha integral. 
Relación da integral coa 

derivada 
-  Teorema fundamental 
do cálculo. 
-  Regra de Barrow. 

Cálculo de áreas e 
volumes mediante 
integrais 
-  Cálculo da área entre 

unha curva e o eixe X. 
-  Cálculo da área 
delimitada entre dúas 
curvas. 

-  Cálculo do volume do 
corpo de revolución que 
se obtén ao xirar un 
arco de curva arredor 

do eixe X. 
-  Interpretación e 
cálculo dalgunhas 
integrais impropias. 

  1.  Coñecer o concepto, 
a terminoloxía, as 
propiedades e a 
interpretación xeométrica 

da integral definida. 

  1.1.  Acha a integral 
dunha función, 
recoñecendo o recinto 
definido entre  

          y = f (x), x = a, x = b, 
achando as súas 
dimensións e calculando a 
súa área mediante 

procedementos 
xeométricos elementais. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  2.  Comprender o 
teorema fundamental do 

cálculo e a súa 
importancia para 
relacionar a área baixo 
unha curva cunha 

primitiva da función 
correspondente. 

  2.1.  Responde a 
problemas teóricos 

relacionados co teorema 
fundamental do cálculo. CMCT, 

CSIEE 

  3.  Coñecer e aplicar a 
regra de Barrow para o 
cálculo de áreas. 

  3.1.  Calcula a área baixo 
unha curva entre dúas 
abscisas. 

CCL, 
CMCT, 
CCEC   3.2.  Calcula a área entre 

dúas curvas. 

  4.  Coñecer e aplicar a 

fórmula para achar o 
volume dun corpo de 
revolución. 

  4.1.  Acha o volume do 

corpo que se obtén ao xirar 
un arco de curva arredor do 
eixe X. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Utilizar o cálculo 
integral para achar áreas 

ou volumes de figuras ou 
corpos coñecidos a partir 
das súas dimensións, ou 
ben para deducir as 

fórmulas 
correspondentes. 

5.1.  Acha a área dunha 
figura plana coñecida 

obtendo a expresión 
analítica da curva que a 
determina e integrando 
entre os límites adecuados. 

Ou ben, deduce a fórmula 
da área mediante o mesmo 
procedemento. 

CCL, 
CMCT, 
CSC 
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5.2.  Acha o volume dun 

corpo de revolución 
coñecido obtendo a 
expresión analítica dun 
arco de curva y = f (x) cuxa 

rotación arredor do eixe X 
determina o corpo, e 
calcula. 
 

 

 
Azar e probabilidade 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
1. Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de 
sucesos, probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular 
probabilidades. 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
  

      

Sucesos 
-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e 
obtención de sucesos 
complementarios 
incompatibles, unión de 

sucesos, intersección de 
sucesos... 
-  Propiedades das 
operacións con sucesos. 

Leis de Morgan. 
Lei dos grandes números 
-  Frecuencia absoluta e 
frecuencia relativa dun 

suceso. 
-  Frecuencia e 
probabilidade. Lei dos 
grandes números. 

-  Propiedades da 
probabilidade. 
-  Xustificación das 
propiedades da 

  1.  Coñecer e aplicar a 
linguaxe dos sucesos e 

a probabilidade 
asociada a eles, así 
como as súas 
operacións e 

propiedades. 

  1.1.  Expresa mediante 
operacións con sucesos 

un enunciado. CCL, 
CCA, 
CMCT, 

CD 

  1.2.  Aplica as leis da 
probabilidade para obter 
a probabilidade dun 
suceso a partir das 

probabilidades doutros. 
  2.  Coñecer os 

conceptos de 
probabilidade 
condicionada, 
dependencia e 

independencia de 
sucesos, probabilidade 
total e probabilidade “a 
posteriori”, e utilizalos 

para calcular 
probabilidades. 

  2.1.  Aplica os 

conceptos de 
probabilidade 
condicionada e 
independencia de 

sucesos para achar 
relacións teóricas entre 
eles. 

CCL, 
CCA, 
CMCT, 

CD   2.2.  Calcula 
probabilidades 

formuladas mediante 
enunciados que poden 
dar lugar a unha táboa 
de continxencia. 
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probabilidade 

Lei de Laplace 
-  Aplicación da lei de 
Laplace para o cálculo de 
probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de 
experiencias nas que non se 
pode aplicar a lei de 
Laplace. 

Probabilidade condicionada 
-  Dependencia e 
independencia de dous 
sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 
Fórmula da probabilidade 
total 

-  Cálculo de probabilidades 
totais. 
Fórmula de Bayes 
-  Cálculo de probabilidades 

“a posteriori”. 
Táboas de continxencia 
-  Posibilidade de visualizar 
graficamente procesos e 

relacións probabilísticos: 
táboas de continxencia. 
-  Manexo e interpretación 
das táboas de continxencia 

para formular e resolver 
algúns tipos de problemas 
de probabilidade. 
Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar 
graficamente procesos e 
relacións probabilísticos. 
-  Utilización do diagrama en 

árbore para describir o 
proceso de resolución de 
problemas con experiencias 
compostas. Cálculo de 

probabilidades totais e 
probabilidades “a posteriori”. 

  2.3.  Calcula 

probabilidades totais ou 
“a posteriori” utilizando 
un diagrama en árbore 
ou as fórmulas 

correspondentes. 

 

 
 
Distribucións de probabilidade 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 
Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial 
para calcular probabilidades. 

Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal 
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para calcular probabilidades. 
Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas 
distribucións binomiais e utilizala eficazmente. 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe avaliables 

CC 
  

      

Distribucións estatísticas 
-  Tipos de variable. 

Representación gráfica e 
cálculo de parámetros. 
-  Interpretación de táboas e 
gráficas estatísticas. 

-  Obtención da media e da 
desviación típica dunha 
distribución estatística. 
Distribución de probabilidade 

de variable discreta 
-  Significado dos 
parámetros   µ e σ. 
-  Cálculo dos parámetros µ 

e σ en distribucións de 
probabilidade de variable 
discreta dadas mediante 
unha táboa ou por un 

enunciado. 
Distribución binomial 
-  Recoñecemento de 
distribucións binomiais, 

cálculo de probabilidades e 
obtención dos seus 
parámetros. 
Distribución de probabilidade 

de variable continua 
-  Comprensión das súas 
peculiaridades. 
-  Función de densidade. 

-  Recoñecemento de 
distribucións de variable 
continua. 
-  Cálculo de probabilidades 

a partir da función de 
densidade. 
Distribución normal 
-  Cálculo de probabilidades 

utilizando as táboas da  
   N (0, 1). 
-  Aproximación da 
distribución binomial á 

normal. 
-  Identificación de 
distribucións binomiais que 

  1.  Coñecer as 
distribucións de 

probabilidade de 
variable discreta e 
obter os seus 
parámetros. 

  1.1.  Constrúe a táboa 
dunha distribución de 

probabilidade de variable 
discreta e calcula os 
seus parámetros µ e σ. 

CCL, 
CMCT, 

CAA 

  2.  Coñecer a 

distribución binomial, 
utilizala para calcular 
probabilidades e obter 
os seus parámetros. 

  2.1.  Recoñece se certa 

experiencia aleatoria 
pode ser descrita ou non 
mediante unha 
distribución binomial 

identificar nela n e p. 
CCL, 

CMCT, 
CSIEE   2.2.  Calcula 

probabilidades nunha 
distribución binomial e 
acha os seus 
parámetros. 

  3.  Coñecer as 
distribucións de 
probabilidade de 
variable continua. 

  3.1.  Interpreta a 
función de probabilidade 
(ou función de 
densidade) dunha 

distribución de variable 
continua e calcula ou 
estima probabilidades a 
partir dela. 

CMCT, 
CSC, 
CSIEE 

  4.  Coñecer a 

distribución normal, 
interpretar os seus 
parámetros e utilizala 
para calcular 

probabilidades. 

  4.1.  Manexa con 

destreza a táboa da N(0, 
1) e utilízaa para calcular 
probabilidades. 

CMCT, 

CAA, 
CSIEE 

  4.2.  Coñece a relación 
que existe entre as 

distintas curvas normais 
e utiliza a tipificación da 
variable para calcular 
probabilidades nunha 

distribución  
          N (µ, σ). 

  4.3.  Obtén un intervalo 
centrado na media ao 
que corresponda unha 
probabilidade 

previamente 
determinada. 

  5.  Coñecer a   5.1.  Dada unha CMCT, 
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se poidan considerar 

razoablemente próximas a 
distribucións normais e 
cálculo de probabilidades 
nelas por paso á normal 

correspondente. 

posibilidade de utilizar 

a distribución normal 
para calcular 
probabilidades 
dalgunhas distribucións 

binomiais e utilizala 
eficazmente. 

distribución binomial 

recoñece a posibilidade 
de aproximala por unha 
normal, obtén os seus 
parámetros e calcula 

probabilidades a partir 
dela. 

CAA, 

CD, 
CSIEE 

 
 

5. CONTIDOS MÍNIMOS. SECUENCIACIÓN 

 
1ª AVALIACIÓN 
 
Análise de funcións 

 
1. Funcións reais de variable real 
 
Conceptos preliminares: Definición de función real de variable real, dominio de definición (campo 

de existencia), percorrido e grafo dunha función real de variable real. 
Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométr. 
Límite de función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites de funcións. Asíntotas. 
Función continua nun punto. Tipos de descontinuidade: evitable, de salto finito, infinita. 

Función continua nun intervalo. Enunciado e interpretación xeométrica dos teoremas de Bolzano 
e Weierstrass. Consecuencias.  
 
2. Derivada dunha función 

 
Definición de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica e física. Derivadas 
laterais.  
Ecuación da recta tanxente a unha función nun punto. Ecuación da normal. 

Función derivada. Cálculo de funcións derivadas (regras de derivación). Derivada da función 
composta (regra da cadea).  
Relación entre continuidade e derivabilidade. 
Derivadas de orde superior. 

Diferencial dunha función. 
Teorema de Rolle: enunciado e interpretación xeométrica. 
Teorema do Valor Medio do Cálculo Diferencial (Lagrange): enunciado e interpretación 
xeométrica. 

Enunciado da Regra de L’Hôpital. Aplicación á resolución de límites indeterminados. 
 
3. Aplicacións das derivadas 
 

Conceptos preliminares: Definición de función crecente e decrecente. Función monótona. 
Determinación dos intervalos de monotonía dunha función.  
Definición de extremos relativos e absolutos. Cálculo de extremos relativos. 
Definición de función cóncava e convexa. Determinación dos intervalos de concavidade e 

convexidade dunha función. 
Definición de punto de inflexión. Criterio para a determinación de punto de inflexión. 
Representación gráfica de funcións de tipo polinómico, racional, exponencial, logarítmico e 
trigonométricas, ou combinación delas. O estudo gráfico incluirá o cálculo do dominio de 

definición da función, puntos de corte cos eixes, simetrías, intervalos de crecemento e 
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decrecemento, máximos e mínimos, intervalos de concavidade e convexidade, puntos de 
inflexión e asíntotas.  
Problemas de optimización. 

 
4. Primitivas dunha función. A integral indefinida 
 
Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. Propiedades lineais da 

integración indefinida. Cálculo de integrais inmediatas. 
Cálculo de primitivas: Método de cambio de variable, método de integración por partes, método 
de integración de funcións racionais: exposición do método para o caso de raíces reais simples e 
múltiples no denominador da función a integrar, e do método para o caso de raíces complexas 

conxugadas. 
 
5.  Integral definida. Aplicacións 
 

Sumas superiores e inferiores.   
Definición de integral definida nun intervalo pechado. Interpretación xeométrica. 
Enunciado da Regra de Barrow.  
Propiedades da integral definida (monotonía, linealidade, aditividade en intervalos). 

Aplicación ó cálculo de áreas de rexións planas limitadas por funcións. 
Teorema do Valor Medio do Cálculo Integral para funcións continuas: enunciado e interpretación 
xeométrica. 
Enunciado do Teorema Fundamental do Cálculo Integral para funcións continuas.  

 
2ª AVALIACIÓN 
 
Estatística e probabilidade 

 
6. Probabilidade 
 
Sucesos. Frecuencias. Idea intuitiva de probabilidade. Regra de Laplace. 

Sucesos unión e intersección. Leis de Morgan. Probabilidade unión de dous sucesos. 
Sucesos dependentes e independentes. Probabilidade condicionada. Táboas de continxencia e 
diagramas de árbore. 
 Regra do produto, da probabilidade total e de Bayes. 

 
7. Distribucións de probabilidade. Distribucións binomial e normal 
 
Variables aleatorias discretas e continuas. Función de masa de probabilidade dunha variable 

discreta e función de densidade dunha variable continua. Función de distribución dunha variable 
aleatoria. 
Parámetros dunha variable aleatoria discreta: media, varianza e desviación típica. Distribución 
binomial. Función de masa de probabilidade e función de distribución. Parámetros dunha 
distribución binomial: media, varianza e desviación típica. 

Parámetros dunha variable aleatoria continua: media, varianza e desviación típica. Distribución 
normal. Función de densidade e función de distribución. A distribución normal estándar. 
Tipificación dunha distribución normal. Emprego das táboas da distribución normal estándar. 
Aproximación dunha distribución binomial pola normal. 

 
Álxebra Lineal 
 
8. Matrices e Determinantes 
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Definición de matriz de dimensión m x n. Igualdade de matrices. 
Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal (diagonal principal e secundaria), 

triangular, nula, identidade (unidade), trasposta, simétrica, antisimétrica. 
Operacións con matrices: Suma de matrices e produto por escalares. Propiedades. Definición de 
produto de matrices segundo o convenio de filas por columnas. Propiedades do produto de 
matrices. 

Emprego das matrices como ferramentas para representar e operar con datos tirados de táboas 
e gráficos procedentes de diferentes contextos. Aplicación das operacións e das súas 
propiedades na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 
Definición de determinante. Cálculo de determinantes de ordes 2 e 3. Regra de Sarrus.  

Definicións de menor complementario, adxunto dun elemento e matriz adxunta.  
Desenvolvemento dun determinante de orde n polos elementos dunha liña. Cálculo dun 
determinante de orde n. 
Propiedades dos determinantes. 

Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria e suficiente para a 
existencia da inversa. Propiedades da matriz inversa. Matrices regulares (ou invertibles) e 
singulares (ou non invertibles). Cálculo da matriz inversa. 
Rango dunha matriz: Definición e cálculo do rango dunha matriz a partir dos seus menores e 

polo método de Gauss. 
 
9. Sistemas de ecuacións lineais 
 

Definición de sistema de m ecuacións lineais con n incógnitas. Definición da súa solución. 
Sistemas de ecuacións equivalentes. 
Sistemas homoxéneos.   
Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais.  

Clasificación dos sistemas atendendo ó número de solucións. 
Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Enunciado do teorema de Rouché-
Frobenius. Enunciado da Regra de Cramer. 
Discusión e resolución polo método de Gauss. 

Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais con un parámetro. 
 
3ª AVALIACIÓN 
 

Xeometría 
 
10. Espazo afín tridimensional. Vectores. Espazos vectoriais 
Vectores no espazo. Coordenadas dun vector. Módulo dun vector. Vector unitario. 

Operacións con vectores. Propiedades. Espazos vectoriais. 
Dependencia e independencia lineal de vectores. 
Base dun espazo vectorial. Bases canónicas de R2 e R3. 
 
11. Espazo euclídeo tridimensional: Rectas e planos no espazo 

 
Ecuacións da recta. Ecuacións do plano. 
Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 
Posicións relativas dunha recta e un plano. 

Posicións relativas de dúas rectas no espazo.  
 
12. Espazo euclídeo tridimensional: Produto escalar. Ángulos 
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Definición de produto escalar de dous vectores a partir do coseno do ángulo que forman. 
Propiedades (definido positivo, conmutativo, distributivo, homoxéneo), interpretación xeométrica 
e expresión analítica. 

Módulo dun vector. Propiedades. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. 
Ortogonalidade. 
Vector característico dun plano. Ecuación normal dun plano. 
Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de dúas rectas. 

Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de dous planos. 
Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de recta e plano.  
Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos. 
 

13. Espazo euclídeo tridimensional: Produto vectorial e produto mixto. Problemas métricos 
 
Definición de produto vectorial de dous vectores. Propiedades e interpretación xeométrica. 
Expresión analítica. Aplicación do produto vectorial ao cálculo da área de paralelogramos e 

triángulos. 
Definición de produto mixto de tres vectores. Propiedades e interpretación xeométrica. Expresión 
analítica. Aplicación do produto mixto de tres vectores ao cálculo do volume de paralelepípedos 
e tetraedros.  

Distancia entre dous puntos. 
Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dous planos paralelos. 
Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 
Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un plano paralelo. 

Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de distancias, áreas e volumes. 
 
OBSERVACIÓNS SOBRE A SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
DESTAS MATERIAS NESTE CURSO. 

 
Nos tres últimos cursos a pandemia da COVID-19 afectou, en maior ou menor medida, ó 
desenvolvemento das actividades lectivas, e incluso chegou a impedir a posibilidade de impartir 
todos os temas programados inicialmente. Neste momento de inicio do curso 2022/2023, 

esperamos que o normal desenvolvemento das actividades lectivas non se vexa alterado. Porén, 
no caso de producirse durante este curso, por algún imprevisto, calquera posible alteración dese 
normal desenvolvemento das actividades lectivas, poderanse modificar tanto a súa 
secuenciación como a temporalización adaptándoas á optimización do tempo dispoñible, 

priorizando os bloques de contidos máis importantes para a formación matemática do alumnado 
e, dentro destes, aqueles contidos mínimos fundamentais, postergando outros non tan esenciais, 
no caso de que o tempo dispoñible non fose suficiente para impartilos todos. 
 

 

6.  METODOLOXÍA 

 
Os materiais que se presentan como base para o Bacharelato están realizados a partir da 

experiencia en clases con alumnos e alumnas de esas idades e desde o coñecemento do 
currículo oficial de Matemáticas. 
 
A extensión dos contidos deste curso obriga a prestar unha atención moi coidadosa ao equilibrio 

entre as súas distintas partes: 
 
Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai. 
Desenvolvementos concisos. 
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Procedementos moi claros. 
Unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados. 
 

As dificultades encadéanse coidadosamente, procurando arrancar “do que o alumno xa sabe”. A 
redacción é clara e sinxela, e inclúense exercicios e problemas, e a súa correspondente 
resolución, que lles permitirán enfrontarse por si mesmos ás dificultades. 
 

Factores que inspiran este proxecto 
 
Toda programación didáctica trata de ter en conta diversos factores para responder a 
determinadas concepcións da ensinanza e a aprendizaxe. 

Destacamos, a continuación, os factores que inspiran esta programación: 
 
a)  O nivel de coñecementos dos alumnos e as alumnas tras rematar a Ensinanza Secundaria 
Obrigatoria e cursar o primeiro curso do Bacharelato de Ciencias 

Na actualidade, está unanimemente estendida entre a comunidade de educadores a premisa de 
que toda ensinanza que pretenda ser significativa debe partir dos coñecementos previos dos 
alumnos e as alumnas. Dese xeito, partindo do que xa saben, poderemos construír novas 
aprendizaxes que conectarán cos que xa teñen de cursos anteriores ou de o que aprenden fóra 

da aula, ampliándoos en cantidade e, sobre todo, en calidade. 
b)  Ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna 
Cada persoa aprende a un ritmo diferente. Os contidos deben estar explicados de tal xeito que 
permitan extensións e gradación para a súa adaptabilidade. 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias ou Enxeñería no    bacharelato de 
Ciencias. 
Os alumnos e as alumnas deste bacharelato requiren unha formación conceptual e 
procedemental básica para un estudante de Ciencias: unha boa bagaxe de procedementos e 

técnicas matemáticas, unha sólida estrutura conceptual e unha razoable tendencia a buscar 
certo rigor no que se sabe, en como se aprende e en como se expresa. 
d)  Atención ás necesidades doutras materias 
O papel instrumental das Matemáticas obriga a ter en conta o uso que delas se pode necesitar 

noutras materias. Por exemplo, as necesidades da Física impoñen que os temas de derivadas e 
integrais se traten certa profundidade. 
 
Unha concepción construtivista da aprendizaxe 

Desde a perspectiva construtivista da aprendizaxe en que se basea o noso currículo oficial e, 
consecuentemente, este proxecto, a realidade só adquire significado na medida en que a 
construímos. A construción do significado implica un proceso activo de formulación interna de 
hipóteses e a realización de numerosas experiencias para contrastalas coas hipóteses. Se hai 

acordo entre estas e os resultados das experiencias, “comprendemos”; se non o hai, formulamos 
novas hipóteses ou abandonamos. As bases sobre as que se asenta esta concepción das 
aprendizaxes están demostrando que: 
 
1.  Os conceptos non están illados, senón que forman parte de redes conceptuais con certa 

coherencia interna. 
2.  Os alumnos e as alumnas non saben manifestar, a maioría das veces, as súas ideas. 
3.  As ideas previas e os erros conceptuais déronse e seguen a darse, frecuentemente, en 
alumnos da mesma idade noutros lugares. 

4.  Os esquemas conceptuais que traen os estudantes son persistentes, e non é fácil 
modificalos. 
 
Todo isto ten como consecuencias, que deben ser tomadas en consideración polo profesorado, 
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cando menos, as seguintes: 
Que o alumnado sexa consciente de cal é a súa posición de partida. 
Que se lle faga sentir a necesidade de cambiar algunhas das súas ideas de partida. 

Que se propicie un proceso de reflexión sobre o que se vai aprendendo e unha autoavaliación 
para que sexa consciente dos progresos que vai realizando. 
Así pois, o noso modelo de aprendizaxe, que se basea no construtivismo, ten en conta os 
coñecementos previos dos estudantes, o campo de experiencias no que se moven e as 

estratexias interactivas entre eles e co profesorado. 
 
Contidos do proxecto e aspectos metodolóxicos 
Di Polya que non hai máis que un método de ensinanza que sexa infalible: se o profesor se 

aburre coa súa materia, toda a clase se aburrirá irremediablemente coa materia. Expresa, como 
elementos dunha metodoloxía que compartimos, algúns detalles como os seguintes: “Deixa que 
os estudantes fagan conxecturas antes de darlles ti apresuradamente a solución; déixalles 
investigar por si mesmos tanto como sexa posible; deixa que os estudantes fagan preguntas; 

déixalles que dean respostas. A toda custa, evita responder preguntas que ninguén formulara, 
nin sequera ti mesmo”. 
 
O estilo que cada profesor ou profesora lles dea ás súas clases determina o tipo de 

coñecementos que o alumno constrúe. Neste sentido, hai un xeito de “facer nas clases” que xera 
aprendizaxes superficiais e memorísticas, mentres que noutros casos se producirán 
aprendizaxes con maior grao de comprensión e profundidade. 
 

De acordo co famoso parágrafo 243 do informe Cockcroft, que tantas repercusións está tendo 
nos últimos tempos, deberiamos “equilibrar” as oportunidades para que nunha clase de 
Matemáticas haxa: 
Explicacións a cargo do profesor. 

Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 
Traballo práctico apropiado. 
Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 
Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 

Traballos de investigación. 
 
Utilizaremos en cada caso o máis axeitado dos procedementos anteriores para lograr a mellor 
aprendizaxe dos alumnos sobre feitos, algoritmos e técnicas, estruturas conceptuais e 

estratexias xerais. Calquera planificación da ensinanza ou calquera metodoloxía que inclúa de 
forma equilibrada os catro aspectos poderá valorarse como un importante avance respecto á 
situación actual. Ata este momento, veuse insistindo moito no dominio case exclusivo de 
algoritmos e técnicas, o que, efectivamente, produce resultados dun certo tipo a curto prazo, 

pero anula moitos aspectos de comprensión, non favorece, ou obstaculiza, o desenvolvemento 
de estruturas conceptuais e, en definitiva, non fai nada por favorecer o desenvolvemento de 
estratexias xerais. 
 
Por outra parte, hai capacidades en Matemáticas que non se desenvolven dominando con 

soltura algoritmos e técnicas. Trátase de capacidades máis necesarias no momento actual e, 
con toda seguridade, no futuro. Referímonos á resolución de problemas, elaboración e 
comprobación de conxecturas, abstracción, xeneralización... Por outra parte, ademais de ser 
capacidades máis necesarias, a realidade das clases demostra que os alumnos “o pasan mellor” 

cando se lles propoñen actividades para desenvolvelas nas aulas; é dicir, cando actúan como o 
fan os matemáticos. 
 
Non se pon en dúbida o feito de que se requiren certos algoritmos e rutinas en Matemáticas. Só 
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se pretende poñer énfase en que non son o máis importante, e, desde logo, non son o único que 
debemos facer nas clases. 
 

Na actualidade, numerosos documentos, actas de congresos e libros de recente publicación 
avogan por un ensino das Matemáticas onde haxa moito de descubrimento de conceptos, 
regularidades e leis por parte do alumno e menos de retransmisión a cargo do profesor. Máis de 
conflito durante a aprendizaxe e menos de acumulación de técnicas, algoritmos e conceptos 

“cociñados” previamente polo profesor. 
 
Sería bo que, ante a formulacións de cuestións polo profesor, os alumnos puidesen dar 
respostas rápidas que facilitasen coñecer a situación de partida, e permitirlles logo contrastala co 

resultado final, para que poidan apreciar os seus “progresos”. É esta unha maneira de ir xerando 
confianza. Unha vez elaboradas as primeiras hipóteses de traballo, a discusión co profesor 
poñerá de manifesto o acertado do pensamento e a reformulación das conclusións, se procede. 
 

 
 
 
Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final ordinaria e o 

remate do período lectivo en 2º Bacharelato (Preparación probas extraordinarias e avaliación de 
acceso á universidade) 
 
Metodoloxía 

 
Clases teóricas  
Clases prácticas 
Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e individual. 

Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 
Realización, presentación e exposición de traballos. 
 
Actividades tipo 

 
Realización de exames das probas ABAU dos cursos anteriores. 
Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos diferentes trimestres. 
Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

Traballos de ampliación e investigación vinculados ao temario do curso. 
 
Materiais e recursos 
 

Actividades elaboradas polo profesor/a. 
Actividades dixitais e interactivas. 
Recursos multimedia. 
 
 

7.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 

 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da 

individualización, consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a 
axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades 
de aprendizaxe. Xorde disto a necesidade de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa 
na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar 
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bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios estudantes resolvan esta 
diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar 
resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade de intereses, 

motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Cómpre, 
daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos estudantes e adoptar as medidas 
oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun 
problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan 

lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); 
uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan ser 
reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sos e hainos que prefiren 
traballar en pequeno ou gran grupo. 

 
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa fácil, pero si necesaria, pois a intención última de 
todo proceso educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos.  
 

Como actividades de detección de coñecementos previos propoñemos: 
Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor ou profesora, co 
fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte.  
Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión 

da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
Introdución de cada aspecto matemático, sempre que iso sexa posible, mediante exemplos que 
o alumno ou alumna poida atopar na súa vida cotiá. 
 

Como actividades de consolidación propoñemos: 
Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de 
afianzar os contidos matemáticos, traballados na unidade. 
 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas 
actividades de recuperación-ampliación, atendemos non só aos alumnos e alumnas que 
presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no 
tempo previsto os obxectivos propostos.  

 
As distintas formas de agrupamento dos estudantes e a súa distribución na aula inflúen, sen 
dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento 
comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en 

función das actividades que se vaian realizar –concretamente, por exemplo, nos procesos de 
resolución en grupo de exercicios propostos –, pois consideramos que a posta en común de 
conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos estudantes. 
 

Concederase, no entanto, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e 
individual. 
Debemos acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 
 
 I. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a 

información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, resumos, 
paradigmas, etc. 
II. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un 
excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos estudantes. A variedade e a 

abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como 
dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 
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8.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Propoñemos a utilización dos materiais seguintes: 
 
Cuestionarios e actividades con contidos de repaso e avaliacións iniciais. 
 

Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, libros de 
texto e lecturas relacionadas cos contidos, calculadora, follas de cálculo, aplicacións 
informáticas, páxinas web, etc. 
 
Fichas, esquemas ou formularios resumidos, elaborados polo docente, que incluirán a 

información xeral e básica sobre os conceptos e ferramentas de cada unidade, que o estudante 
debe aprender. 
 
Relación de exercicios e problemas propostos polo docente en cada unidade. 

 
Aula virtual do Instituto pola que manteñen a comunicación habitualmente o docente e o 
alumnado e que, ademais de incluír a maioría dos recursos relacionados anteriormente, inclúe 
outros como a resolución de todos os exercicios, problemas e actividades realizados nas clases 

e propostos polo docente. 
 
 
OBSERVACIÓNS SOBRE ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA ESTE CURSO. 
 
Como xa se comentou anteriormente, nos tres últimos cursos o desenvolvemento das 
actividades lectivas viuse afectado pola pandemia da COVID-19, que incluso chegou a impedir a 

posibilidade de impartir todos os temas programados inicialmente. En consecuencia, no caso de 
producirse durante este curso 2022/2023, por causa de calquera imprevisto, algunha alteración 
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 do Instituto. 
 
 

9.   AVALIACIÓN 

 

9.1 Instrumentos para a avaliación 

 
Na programación, debe fixarse como se vai avaliar ó alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de 
avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, 

nos instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 
 
- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma 
progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. 

- Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños 
experimentais, análise de resultados, formulacións cualitativas, resolución de problemas, etc. 
- Actividades onde se resalte a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o 
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ambiente. Por exemplo, aquelas que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos 
desenvolvidos na clase. 
 

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes: 
- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as resposta ou/e 
resolución de exercicios e problemas.  
- Traballos de investigación, caderno de clase, etc. 

 
Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que 
haberá que valorar dos devanditos instrumentos a súa fiabilidade, obxectividade, 
representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado, etc. 

 

9.2. Avaliación inicial          

 

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación inicial. Esta, terá como obxectivo descubrir os 
coñecementos previos que o alumno/a xa ten en relación cos contidos da materia do curso no 
que se atopa. Ademais, nesta avaliación, recollerase tamén, información sobre a evolución 
académica do alumnado nos cursos pasados.  
 

9.3 Criterios de avaliación cualificación e promoción. 

 
Ó longo do curso avaliarase o proceso de ensino-aprendizaxe de cada un dos alumnos/as. 

 
A cualificación do/a alumno/a en cada un dos bloques de contidos que comprenda a materia 
(Análise, Estatística e Probabilidade, Álxebra, Xeometría), será o resultado global das 
cualificacións das probas escritas referidas ó bloque correspondente (media aritmética dos 

exames se comprenden cantidades similares de contidos, ou media ponderada dos exames 
noutros casos, incluído o caso de  probas globais que inclúan todos os contidos dun bloque, 
segundo a ponderación que se estableza previamente). 
 

O curso dividirase en tres trimestres correspondentes ás tres avaliacións previstas polo Instituto, 
e en cada un realizaranse como mínimo dúas probas escritas, relacionadas co/s bloque/s de 
contidos impartido/s nese trimestre. 
 

Para aprobar calquera avaliación será necesaria a superación de cada un dos bloques nos que 
se dividen os contidos do curso, impartidos ata o momento da avaliación. Neste caso, a 
cualificación global será a media obtida no bloque correspondente se se trata dun único bloque, 
ou a media ponderada se a avaliación inclúe máis dun bloque. Neste caso esa ponderación 

corresponderase coa que fixe a administración educativa para cada bloque de contidos para a 
Avaliación de Bacharelato nesta materia.  
Neste curso, establécese a seguinte ponderación: 30% Análise, 20% Estatística e Probabilidade, 
20% Números e Álxebra, 30% Xeometría.  

 
OBSERVACIÓNS SOBRE A PONDERACIÓN NESTE CURSO. 
 
Volvemos recordar que nos tres últimos cursos o desenvolvemento das actividades lectivas 

viuse afectado pola pandemia da COVID-19, que incluso chegou a impedir a posibilidade de 
impartir todos os temas programados inicialmente. En consecuencia, no caso de producirse 
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durante este curso 2022/2023, por causa de calquera imprevisto, algunha alteración do normal 
desenvolvemento das actividades lectivas que impidan impartir a totalidade das Unidades 
Didácticas programadas inicialmente, poderanse modificar tanto a súa secuenciación como a 

temporalización adaptándoas á optimización do tempo dispoñible, priorizando aqueles contidos 
mínimos fundamentais e postergando outros non tan esenciais. Nese caso, as ponderacións das 
distintas Unidades Didácticas que se consigan impartir serás proporcionais ás porcentaxes que 
agora se refiren. As 13 Unidades Didácticas que suman os catro bloques de contidos previstas 

inicialmente, terán unha ponderación na seguinte proporción:  
10% as Unidades 5: Integral definida Aplicacións; 6: Probabilidade; 7: Distribucións de 
probabilidade. Distribucións binomial e normal; 8: Matrices e Determinantes; 9: Sistemas de 
ecuacións lineais; 11: Rectas e planos no espazo, e 13: Produtos vectorial e mixto. Problemas 

métricos.  
5% cada unha das restantes Unidades: 1: Funcións; 2: Derivada dunha función; 3: Aplicacións 
das derivadas; 4: Primitivas dunha función. A integral indefinida; 10: Vectores. Espazos 
vectoriais, e 12: Produto escalar. Ángulos. 

 
No caso de obter un suspenso na cualificación global dalgún dos bloques de contidos en que se 
divide a materia, poderá considerarse a avaliación como “non superada”, independentemente da 
media que se poida obter ó considerar as cualificacións de todos os bloques impartidos ata o 

momento da avaliación. 
 
Antes da avaliación final ordinaria, haberá unha proba global adicional por cada un dos bloques 
de contidos nos que se divide a materia. Esta proba será voluntaria para todo o alumnado do 

grupo.  
O alumnado que opte por non presentarse a esta proba global adicional de algún ou todos os 
bloques, terá como cualificación global do/s bloque/s ó/s que non se presenta, a cualificación 
obtida durante o curso nese/s bloque/s. Por outra parte, o alumnado que decida presentarse a 

algunha ou todas as probas globais adicionais, obterá como cualificación global do/s bloque/s 
ó/s que se presenta, a media aritmética entre a cualificación obtida durante o curso e a 
cualificación obtida nesta proba global adicional nese/s bloque/s.  
 

Porén, o alumnado que non acade os obxectivos previstos nalgún ou todos os bloques de 
contidos durante o curso, se se presenta á/s correspondente/s proba/s global/ais adicional/ais, 
cada un deses bloques no que obteña nesta proba un mínimo de 5 sobre un total de 10 puntos, 
considerarase como bloque recuperado (superado). A cualificación global dese bloque, ós 

efectos de obter a cualificación media ponderada cos outros bloques, se é o caso, será a que se 
obteña ó facer a media aritmética entre a nota desta proba global adicional deste bloque e un 5; 
por exemplo, unha cualificación de 7 puntos nesta proba dun bloque de contidos pendente 
determinado, suporá unha cualificación global de 6 puntos nese bloque. Así, o/s bloque/s non 

superado/s durante o curso pode/n ser recuperado/s obtendo nesta proba global adicional un 
mínimo de 5 sobre un total de 10 puntos, independentemente da cualificación obtida durante 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). 
 
Ademais, á hora de avaliar poderanse ter en conta unha serie de criterios xerais: 
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A falta de asistencia a unha proba debe ser xustificada ou supón un suspenso (cualificarase con 
0 puntos nesa proba).  
 

As faltas de puntualidade e de asistencia inxustificadas penalizan na nota global  (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 poden subir a nota de clase, no seu caso, se así se advirte. 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/s estudante/s copiando, ou se determina posteriormente que se copiou 
nunha proba obxectiva, pódese considerar suspenso (0 puntos nesa proba), para cada un 

dos/as implicados/as. 
 

9.4 Seguimento, avaliación e recuperación de materias pendentes 

 

O alumnado de 2º de bacharelato que teña pendentes as matemáticas de 1º (Matemáticas I) 
poderá recuperalas durante o curso, presentándose ás probas obxectivas que se propoñan 
durante o curso. Quen non consiga recuperalas desta maneira, poderá facelo mediante unha 
proba global extraordinaria que se convocará antes da avaliación final ordinaria ou, 

posteriormente, na proba extraordinaria prevista na normativa vixente como se describiu 
anteriormente. Os criterios que se empregarán para as cualificacións das probas e para as 
avaliacións serán os mesmos que para o resto do alumnado do 1º curso. 
 

9.5 Avaliación do proceso de ensino e práctica docente 

 
Trátase de promover a reflexión docente e autoavaliación do proceso de ensino e práctica 

docente. Ao finalizar cada unidade didáctica avaliarase o funcionamento do programado na aula 
e estableceranse estratexias de mellora para a propia unidade. 
 
 

10.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
Todo o dito sobre metodoloxía será máis produtivo se hai unha verdadeira relación 

interdisciplinaria que procuraremos da seguinte maneira: 
Utilizando liñas metodolóxicas comúns ás distintas áreas, materias ou módulos; se estas son 
acertadas favorecerán a aprendizaxe do alumnado. 
Intercambiando cos distintos departamentos as experiencias metodolóxicas para poder aprender 

uns de outros e, se é preciso, corrixir erros. 
Organizando e secuenciando os contidos coas distintas áreas, materias ou módulos, para unha 
construción da aprendizaxe lóxica e coherente. 
Pedindo axuda ós departamentos correspondentes cando se detecten carencias do alumnado 

en canto a contidos de carácter interdisciplinar, para o axeitado tratamento metodolóxico. 
Abordando, caso de ser viable e posible, un tema complexo, simultaneamente dende as distintas 
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áreas, materias ou módulos. 
Tratando de maneira coordinada a metodoloxía de contidos comúns a distintas disciplinas, 
situación que se da en multitude de contidos procedimentais e actitudinais e nalgúns 

conceptuais. 
 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

 
Charlas ou viaxes pedagóxicas que poden xurdir relacionadas coa materia ou en colaboración 
con outros Departamentos. 
 

 
 
 
 

12. REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
A programación é susceptible de modificacións consensuadas nas reunións de departamento 

nas que participan todos os profesores adscritos ó departamento. Nestas reunións coméntase o 
desenvolvemento do programado tanto no seu contido coma temporalización. No caso de 
detectar desfases ou inadecuacións adaptaranse as medidas necesarias. 
 

 
OBSERVACIÓNS XERAIS SOBRE ESTE PROXECTO DIDÁCTICO PARA ESTE CURSO. 
 
Volvemos insistir en que durante o presente curso 2022/2023, no caso de producirse, por causa 

de calquera imprevisto, algunha alteración do normal desenvolvemento das actividades lectivas, 
como ocorreu nos tres cursos anteriores pola situación de pandemia da COVID-19, este 
Proxecto Didáctico podería ser modificado en todos aqueles aspectos afectados por esas 
posibles situacións, para adaptalo ás necesidades e normativas legais que no seu caso se 

presentasen. 
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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  
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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 

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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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 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. 
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• 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. 

 

 

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., 

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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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  

Obxectiv

os 

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 

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 

8.                

CMCCT 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

correspondentes e 

tomando decisións 

ante situacións que 

se axusten a unha 

distribución binomial 

ou normal, por medio 

da asignación de 

probabilidades aos 

sucesos 

correspondentes.  

probabilidades aos 

sucesos, 

analizándoos e 

decidindo a opción 

máis conveniente.  

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. CMCC

T 

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. CMCC

T 

21. a 

22. b 

23. c 

36. B1.6. 

Identificación das 

fases e tarefas dun 

37. B1.3. Presentar 

e describir 

ordenadamente 

38. MENB1.3.1. 

Analiza de forma 

crítica e argumentada 

39. CCL 

40. CMCC

T 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

24. d 

25. e 

26. f 

27. g 

28. h 

29. i 

30. l 

31. m 

32. n 

33. ñ 

34. o 

35. p 

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. 

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.  

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. 

41. CD 

42. CSC 

43. CCEC 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 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. CMCC

T 

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. CMCC

T 

54. CAA 

 Bloque 3. Probabilidade condicionada  
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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. CMCC

T 

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. CMCC

T 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 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. CMCC

T 

 Bloque 5. Programación lineal . . 

78. i 

79. l 

80. B5.1. 

Desigualdades. 

Inecuacións lineais. 

Problema estándar 

de programación 

lineal. Función 

obxectivo. Solución 

factible.  

83. B5.1. Resolver 

problemas de 

optimización 

extraídos de 

situacións reais de 

carácter científico, 

tecnolóxico, 

económico e social 

84. MENB5.1.1. 

Resolve problemas 

provenientes de 

diversos campos, 

utilizando a linguaxe 

alxébrica con soltura 

e a programación 

lineal con dúas 

85. CMCC

T 

86. CAA 

87. CSC 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

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.  

enunciados na 

linguaxe natural, 

traducíndoos á 

linguaxe alxébrica e 

utilizando as técnicas 

de programación 

lineal, e interpreta as 

solucións obtidas.  

variables para obter a 

solución, e interpreta 

os resultados obtidos 

no contexto do 

problema formulado. 

 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 

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 

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. CMCC

T 

98. CSIEE 
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 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

incógnita.  

93. B6.4. Métodos 

de resolución de 

sistemas lineais.  

94. B6.5. Métodos 

de cálculo de 

integrais definidas. 

Cálculo de 

superficies.  

relacións funcionais 

que interveñen neles.  

99. MENB6.1.2. 

Calcula áreas 

utilizando métodos 

numéricos. 

100. CMCC

T 

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. CMCC

T 

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. CMCC

T 

 

 



185 

 
 

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. ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 

Eses contidos mínimos agrúpanse en cinco bloques: 

 

1ª Avaliación 

Bloque I: Probabilidade 

1. Probabilidade 

2. Probabilidade condicionada 

3. Distribucións de probabilidade 

4. Cadeas de Markov 

 

2ª Avaliación 
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Bloque II: Inferencia estatística 

5. Introducción á inferencia estatística 

6. Estimación por intervalos de confianza 

7. Contrastes de hipóteses 

Bloque III: Series temporais 

8. Series temporais 

 

3ª Avaliación 

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. 
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• 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. 

 

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. 
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• 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 

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.  

 

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. 
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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. 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 fundamentais no caso de que o tempo dispoñible non sexa suficiente para impartilos todos. 
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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 introdución 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. 
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• Contraste de hipóteses. 

• Programación linear. 

 

Educación para a paz, posto de manifesto en: 

• Probabilidade 

• Distribucións. 

• Intervalos de confianza. 

• Contraste de hipóteses. 

• Interpolación. 

• Series temporais 

 

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 
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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). 

 

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. 
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• 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. 

 

5.3 Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 

avaliación final ordinaria e o remate do período lectivo en 2º 

Bacharelato (preparación das probas extraordinarias e 

actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación) 

 

• Metodoloxía 

 

o Clases teóricas  
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o Clases prácticas 

o Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e individual. 

o Resolución de dúbidas de forma individual e/ou colectiva. 

o Realización, presentación e exposición de traballos. 

 

• Actividades tipo 

 

o Boletíns de exercicios prácticos da materia impartida nos diferentes trimestres. 

o Realización de esquemas teóricos dos temas traballados. 

o Traballos de ampliación e investigación vinculados ao temario do curso. 

 

• Materiais e recursos 

 

o Actividades elaboradas polo profesor. 

o Actividades dixitais e interactivas. 

o Recursos multimedia. 

 

 

OBSERVACIÓNS SOBRE ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

PARA ESTE CURSO. 

 

Nos tres últimos cursos o desenvolvemento das actividades lectivas viuse afectado pola 

pandemia da COVID-19, que incluso chegou a impedir a posibilidade de impartir todos os temas 

programados inicialmente. En consecuencia, no caso de producirse durante este curso 

2022/2023, por causa de calquera imprevisto, algunha alteración 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 do Instituto. 

 

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: 



195 

 
 

• 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 temas 

nos que se dividan os contidos impartidos. Neste caso, a cualificación global será a media 

ponderada (proporcional ao número de temas que inclúa cada bloque) das obtidas en todos os 

bloques impartidos. O alumnado que non acade os obxectivos previstos terá unhas probas de 

recuperación antes de finalizar o curso. 

 

Ese alumnado que non acade os obxectivos previstos nalgún ou todos os temas dos contidos 

durante o curso, se se presenta á/s correspondente/s proba/s de recuperación, cada un deses 

temas no que obteña nesta proba un mínimo de 5 sobre un total de 10 puntos, considerarase 

como tema recuperado (superado). No caso de que recupere (supere) calquera tema na primeira 

proba de recuperación, a cualificación global dese tema, ós efectos de obter a cualificación 

media ponderada cos outros temas ou bloques, se é o caso, será a que se obteña ó facer a 
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media aritmética entre a nota desta primeira proba de recuperación deste tema e un 5; por 

exemplo, unha cualificación de 7 puntos nesta proba dun tema pendente determinado, suporá 

unha cualificación global de 6 puntos nese tema. Se na primeira proba de recuperación non 

supera un determinado tema e o profesor ofrece algunha nova proba de repesca, o alumnado 

que o supere nalgunha proba posterior á primeira recuperación, obterá un 5 nese tema, 

independentemente da cualificación obtida nesa proba de repesca. 

 

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

todos e cada un dos temas e 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  

(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 
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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. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Charlas ou viaxes pedagóxicas que poden xurdir relacionadas coa materia ou en colaboración 

con outros Departamentos. 

 

9. REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 

A programación é susceptible de modificacións consensuadas nas reunións de departamento 

nas que participan todos os profesores adscritos ó departamento. Nestas reunións coméntase o 

desenvolvemento do programado tanto no seu contido coma temporalización. No caso de 

detectar desfases ou inadecuacións adaptaranse as medidas necesarias. 

 

OBSERVACIÓNS XERAIS SOBRE ESTE PROXECTO DIDÁCTICO PARA ESTE CURSO. 

 

Volvemos insistir en que durante o presente curso 2022/2023, no caso de producirse, por causa 

de calquera imprevisto, algunha alteración do normal desenvolvemento das actividades lectivas, 

como ocorreu nos tres cursos anteriores pola situación de pandemia da COVID-19, este 

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

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

presentasen. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para o desenrolo da programación teremos en conta a Orde do 20 de marzo de 2018 pola que 

se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica 
distintos aspectos da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, considera a educación 

como unha aprendizaxe permanente que se desenvolve ao longo de toda a vida. En 
coherencia con este principio, a lei dedica o capítulo IX do seu título I á educación das persoas 
adultas e establece, no seu artigo 66, que esa educación ten a finalidade de ofrecer a todos os 
maiores de dezaoito anos a posibilidade de adquirir, actualizar, completar ou ampliar os seus 
coñecementos e aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Inmediatamente 

despois, o texto da lei enumera os obxectivos da educación de adultos, que son, entre outros, 
adquirir a formación básica, facilitar o acceso aos diferentes niveis do sistema educativo, 
mellorar a cualificación profesional, desenvolver a participación na vida social e corrixir os riscos 
de exclusión social. 

No punto 2 do artigo 67, a mencionada lei orgánica establece que a organización e a 
metodoloxía destas ensinanzas se basearán na autoaprendizaxe e terán en conta as 
experiencias, necesidades e intereses das persoas adultas, igualmente, no punto 7 dese mesmo 
artigo afírmase que as ensinanzas das persoas adultas se organizarán cunha metodoloxía 

flexible e aberta, de modo que respondan ás súas capacidades, necesidades e intereses. 
Nesta liña, o Decreto 86/2015, do 25 dexuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e o do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, determina na 
súa disposición adicional cuarta que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria por vía regulamentaria poderá establecer currículos específicos para a educación 
de persoas adultas que conduzan á obtención dos títulos de graduado en educación secundaria 
obrigatoria e de bacharelato. Con base nesta habilitación normativa e co fin de adaptar a oferta 
da formación básica ás condicións, necesidades e intereses das persoas adultas, nesta orde 

establécese un currículo específico, aberto, flexible e adecuado ás características do alumnado 
adulto, correspondéndolle a cada centro educativo as súas adaptacións ás condicións concretas 
do seu alumnado. 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

O currículo das ensinanzas básicas iniciais e da educación secundaria para persoas adultas 
oriéntase ao logro das competencias clave. Estas competencias clave establécense no marco da 

proposta realizada pola Unión Europea e están recollidas no anexo I da Orde ECD/65/2015, do 
21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os 
criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 
bacharelato.  

2.1 OBXECTIVOS XERAIS. 

A educación básica para persoas adultas oriéntase a desenvolver as capacidades que lles 
permitan:  

a) Formarse unha imaxe adecuada de si mesmos, das súas características e posibilidades, 
valorando a súa experiencia, o esforzo e a superación das dificultades.  

b)  Mostrar actitudes solidarias e tolerantes, valorando as situacións en que se deben realizar 
proxectos comúns e rexeitando todo tipo de discriminacións debidas á raza, ao sexo, á 

clase social, ás crenzas e a outras características individuais, sociais e culturais.  
c)  Analizar os mecanismos e valores que rexen o funcionamento das sociedades, en especial 

os relativos aos dereitos e deberes dos cidadáns, elaborar xuízos e criterios persoais, con 
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liberdade de pensamento e iniciativa.  
d) Valorar criticamente as crenzas, actitudes e valores básicos da nosa tradición e patrimonio 

e doutros existentes, discernindo a súa validez.  

e)  Desenvolver e consolidar hábitos de estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal.  

f)  Desenvolver e consolidar 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.  

g) Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, autonomía e 
creatividade nas linguas galega e castelá e nunha lingua estranxeira, utilizándoas para a 

participación activa e plena na sociedade. 
h) Interpretar e producir con propiedade, autonomía e creatividade mensaxes que utilicen 

códigos artísticos, científicos e técnicos, co fin de enriquecer as súas posibilidades de 
comunicación tanto no ámbito cultural como laboral. 

i)  Obter e seleccionar información utilizando as diferentes fontes nas que esta se atopa, 
incluídas as que proporcionan as tecnoloxías da información e da comunicación, tratala de 
forma autónoma e crítica, e transmitila de maneira organizada e intelixible.  

j)  Utilizar estratexias de identificación e resolución de problemas nos diversos campos de 

coñecemento e de experiencia, mediante procedementos intuitivos e de razoamento lóxico, 
contrastándoas e reflexionando sobre o proceso seguido. 

k) Analizar os mecanismos básicos que rexen o funcionamento do medio físico, valorar as 
repercusións que sobre él teñen as actividades humanas e contribuír activamente a súa 

defensa, conservación e mellora como elemento determinante da calidade de vida.  
l)  Coñecer e valorar o desenvolvemento científico e tecnolóxico, as súas aplicacións e a 

incidencia no medio físico e social.  
m) Coñecer e apreciar o patrimonio natural e cultural, especialmente o de Galicia, e contribuír 

activamente á súa conservación e mellora.  
n) Entender a diversidade lingüística e cultural como un dereito dos pobos e dos individuos á 

súa identidade, e desenvolver unha actitude de interese e respecto para o exercicio deste 
dereito, en especial no referente ao uso da lingua galega.  

o) Valorar as consecuencias dos actos e decisións persoais na saúde individual e colectiva, e 
os beneficios que supoñen os hábitos saudables.  

p) Combinar a cualificación técnica e profesional adquirida cun comportamento social e coa 
capacidade de afrontar e solucionar problemas. 

 

2.2. CONTRIBUCIÓN DO ÁMBITO CIENTÍFICO–TECNOLÓXICO ÁS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

O ámbito científico-tecnolóxico ten como finalidade que o alumnado se capacite para ofrecer 
unha explicación lóxica do mundo físico e adquira unha cultura científica básica que constitúa a 
base para a adquisición de novos coñecementos desde unha visión global e integradora da 
realidade. O logro deste fin implica a adquisición de competencias para formalizar e sistematizar 

a construción de conceptos dun modo interrelacionado, desenvolver procedementos 
característicos das disciplinas que comprenden as ciencias naturais e construír un sistema de 
valores propios, socialmente recoñecibles, conducentes á reflexión e á análise sobre as 
implicacións éticas da intervención do ser humano na natureza e dos grandes avances 

científicos da actualidade. O consecuente proceso de alfabetización científica contribuirá á 
comprensión de fenómenos naturais, de problemas que atopan solucións no desenvolvemento 
científico e tecnolóxico e de actitudes responsables dirixidas a sentar as bases dun 



201 

 
 

desenvolvemento sustentable.  
As achegas deste ámbito científico-tecnolóxico á adquisición das competencias clave da 
educación para persoas adultas son:  
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A aprendizaxe deste ámbito científico-tecnolóxico require a práctica de distintas 

destrezas adquiridas ao longo da vida mediante o uso da lingua, que implican o manexo 

de diferentes modalidades de comunicación e o acceso a múltiples soportes de 

información, con textos en varios formatos, nos cales se empregan diversas linguaxes e 

sistemas de representación, agora aplicados ao contexto científico, tendo sempre 

presente, ademais, que a linguaxe é un instrumento humano básico porque permite 

razoar.   
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Tanto a interpretación de sucesos, feitos e acontecementos como a experimentación no 

ámbito das ciencias naturais e da tecnoloxía implican a comprensión e a utilización do 

sistema numérico, a realización de cálculos, a estimación e o cálculo de magnitudes, a 

situación no espazo, o tratamento e a representación da información e a valoración do 

azar e a probabilidade. Necesitan a aplicación do razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos nos seus 

respectivos contextos, demostrando os resultados matemáticos e valorando as solucións 

pola súa fiabilidade e veracidade.  

Así mesmo, favorecen o incremento de destrezas para abordar a incerteza, o tratamento 

dos datos e os razoamentos cualitativos e cuantitativos de maneira lóxica e 

argumentada, para establecer relacións, para deducir conclusións coherentes ben 

fundamentadas a problemas cotiáns e para ampliar actitudes relacionadas coa asunción 

de criterios éticos asociados á ciencia, como son a conservación de recursos naturais e 

outras cuestións ambientais. Todo iso contribúe ao desenvolvemento das capacidades 

necesarias para xerar coñecemento rigoroso, dun modo sistemático, como é intrínseco 

ao método científico, así como para desenvolver proxectos tecnolóxicos ben planificados.  
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• ................................................................................................................................................. O 

estudo das ciencias naturais e a aplicación de procedementos característicos do 

desenvolvemento tecnolóxico e da investigación científica demandan o uso habitual das 

novas tecnoloxías da información e da comunicación. Precisan incrementar as 

habilidades de procura, selección e recompilación de información e desenvolver unha 

actitude crítica para analizar e interpretar a validez e fiabilidade do contido, co fin de 

resolver problemas, avaliar novas fontes de información e motivar a curiosidade polo 

coñecemento.  

Ademais, este ámbito científico-tecnolóxico contribúe á ampliación de capacidades 

comprendidas na competencia dixital para seleccionar os soportes máis apropiados para 

observar, elaborar hipóteses, informarse, experimentar, resolver todo tipo de problemas, 

executar as tarefas técnicas adecuadamente e elaborar conclusións ben fundamentadas. 

Propón aprendizaxes mediante o uso dos diferentes recursos das tecnoloxías da 

información e da comunicación de maneira responsable, fiable e segura, tanto para 

resolver problemas como para producir novos contidos. 
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A metodoloxía didáctica deste ámbito científico-tecnolóxico prepara para formarse 

permanentemente ao longo da vida ao propoñer que o alumnado aprenda a observar e 

formularse cuestións sobre a realidade, a informarse, a estudar, a realizar unha 

elaboración persoal do coñecemento, a reflexionar e a elaborar respostas aos 

fenómenos naturais e tecnolóxicos que aparecen na súa vida cotiá. Todo iso esperta a 

curiosidade, incrementa a motivación e impulsa o desexo continuo de incorporar novos 

coñecementos. 

 Desenvolver proxectos persoais específicos das ciencias naturais axuda a conseguir un 

nivel relevante en autonomía e eficacia da propia aprendizaxe, ao que se chega 

mediante traballos individuais e en grupo. A formación en diferentes áreas do saber 

científico un proceso introspectivo para valorar e relacionar os intereses e coñecementos 

previos con novos saberes e empregar todas as estratexias de estudo e traballo 

aprendidas: escoita activa, lectura, comprensión, análise, síntese, estruturación da 

información, elaboración persoal do saber, aplicación do coñecemento etc. 
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O ámbito científico-tecnolóxico afianza a capacidade de identificar, interpretar, apreciar e 

axuizar acontecementos, feitos, comportamentos, hábitos e valores para relacionarse co 

medio desde o respecto, mediante o diálogo, a cooperación e a participación a nivel 

local, nacional e europeo. Propón aprendizaxes para a toma de decisións ben 

fundamentadas e argumentadas, para a comprensión e expresión de diferentes puntos 

de vista. Propón estratexias para alcanzar o benestar persoal e colectivo.  
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Este ámbito científico-tecnolóxico fomenta a capacidade de transformar ideas en actos, 

partindo de habilidades e destrezas persoais, ao abordar contidos, estratexias 

metacognitivas, procedementos e proxectos que dotan as persoas adultas de recursos 

para desenvolvérense adecuadamente e afrontaren de maneira autónoma retos 

persoais, sociais, académicos e laborais de moi diversa índole.  

Consecuentemente, promóvense actitudes para aproveitar a información, desenvolver 

ideas, resolver problemas e presentar conclusións innovadoras.  

Por outra banda, potencia a capacidade de análise, o pensamento crítico, a resolución de 

problemas e toma de decisións do individuo ao propoñer a interpretación e a análise 

crítica da información, coñecementos e acontecementos relacionados coa ciencia e a 

tecnoloxía. Este ámbito favorece tamén o aumento da capacidade requirida para afrontar 

a incerteza, o deseño e a implementación de plans de acción eficaces, propoñendo e 

argumentando solucións a diferentes problemas cotiáns con autonomía e iniciativa 

persoal.  
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A persoa enriquece a súa competencia cultural ao coñecer, comprender, interpretar e 

gozar a natureza e o labor humano, tratándoos como obxecto de estudo e como fonte de 

inspiración de creacións artísticas. A beleza da natureza foi obxecto de estudo, 

valoración e recreación ao longo da historia. A intervención humana na natureza e a 

cultura póñense de manifesto na arte cos propósitos de informar, educar, crear e 

recrearse. A tecnoloxía é un constituínte esencial da cultura actual e, por iso, desempeña 

un papel fundamental como obxecto de estudo e representación e como instrumento de 

creación artística.  

Este ámbito científico-tecnolóxico realiza achegas importantes á competencia en 

conciencia e expresións culturais ao propoñer a ref lexión e a posta en práctica de 

actitudes de respecto, aceptación e desfrute das diferentes manifestacións culturais e 

artísticas, valorando a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural e o diálogo 

entre culturas e sociedades, pasadas e actuais, locais e universais, cun espírito aberto, 

positivo e solidario. 

 

  

3. OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA O 
ÁMBITO CIENTÍFICO–TECNOLÓXICO. 
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3.1 OBXECTIVOS XERAIS DO ÁMBITO. 

As ensinanzas do ámbito científico-tecnolóxico deben contribuír a que os alumnos/as 
desenvolvan os obxectivos contemplados no currículo vixente na Orde do 20 de Marzo de 2018 
pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
O ensino do ámbito científico-tecnolóxico ten como finalidade o logro dos obxectivos xerais da 
educación secundaria obrigatoria en relación cos obxectivos xerais das materias que forman 
parte do ámbito, para conseguir o seguinte: 

• Empregar habitualmente as linguaxes matemática, científica e tecnolóxica como instrumento 
de comunicación para comprender, representar e expresar situacións da vida cotiá e 
procedentes doutros eidos, utilizando a simboloxía, os recursos gráficos, o vocabulario e os 
medios tecnolóxicos axeitados para comunicar argumentacións e mensaxes con contidos 

científicos. 

• Desenvolver a capacidade de razoamento aplicando na resolución de problemas da vida cotiá 
modelos e procedementos propios das matemáticas, tales como o rigor, a precisión, a 
exploración de alternativas, a flexibilidade para modificar o punto de vista, a xustificación dos 

razoamentos, a verificación das solucións e a súa coherencia coas condicións do problema 
analizado. 

• Utilizar na resolución de problemas da vida cotiá as estratexias e os procedementos das 
ciencias experimentais, tales como a definición de problemas, a formulación de hipóteses, o 

deseño de pequenas investigacións, a análise dos resultados, etc., amosando unha actitude 
positiva e de confianza nas propias capacidades. 

• Identificar elementos matemáticos presentes na realidade (datos estatísticos e xeométricos, 
gráficos, cálculos, formas, relacións espaciais, etc.) e cuantificar aqueles aspectos que 

permitan interpretala mellor, mediante procedementos de medida, técnicas de recolla e 
análise de datos, e realizando os cálculos acaídos en cada caso. 

• Desenvolver actitudes e hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria, en 
aspectos relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias, a sexualidade e 

a práctica deportiva, e facer fronte a prácticas da sociedade actual que teñen efectos 
negativos sobre ela. 

• Valorar criticamente a contribución da ciencia e da tecnoloxía á satisfacción das necesidades 
humanas e á mellora do benestar persoal e social, analizando a incidencia da investigación e 

o desenvolvemento tecnolóxico na sociedade, no medio e na calidade de vida das persoas. 
 

• Utilizar os conceptos básicos das ciencias para interpretar os fenómenos naturais, apreciar a 
diversidade natural e participar en iniciativas de conservación, protección e mellora do medio. 

• Desenvolver unha actitude crítica fundamentada no coñecemento científico para analizar e 
participar na toma de decisións sobre problemas actuais da humanidade, como son as 
diferenzas entre países desenvolvidos e non desenvolvidos, a convivencia pacífica, o cambio 
climático, o esgotamento dos recursos naturais, os alimentos transxénicos, a investigación 

utilizando células troncais ou embrionarias, a terapia xénica ou a clonación. 

• Analizar obxectos e sistemas técnicos para identificar os elementos que os compoñen e a 
función de cada un, explicar o seu funcionamento e recoñecer as condicións fundamentais 
que interveñen no seu deseño e construción. 

• Planificar, individualmente ou en grupo, as fases do proceso de realización dunha obra ou dun 
obxecto técnico, adaptándoa aos obxectivos que se pretenden conseguir, co emprego das 
ferramentas, as substancias e os materiais que cumpra, e respectando as normas de 
seguranza e hixiene no traballo. 

• Utilizar recursos tecnolóxicos (calculadoras, computadores, etc.) como axuda na aprendizaxe 
para realizar cálculos, comprobar propiedades, procurar, almacenar, tratar, representar, 
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transmitir e publicar información, así como empregar as redes de comunicación na propia 
formación, na procura de emprego ou para acceder a servizos administrativos ou comerciais. 

• Recoñecer os feitos máis salientables na historia das ciencias, os grandes debates históricos 

e o papel que desempeñaron nas revolucións científicas, así como a súa repercusión na 
sociedade de cada momento e na evolución cultural da humanidade. 
 

3.2 CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN DO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO. 

 
CONTIDOS 

Os contidos do ámbito están estruturados de acordo con intereses e necesidades do saber científico 

e tecnolóxico, fundamentais para as persoas adultas. Integran transversalmente as competencias 

inherentes ao traballo científico, incidindo no proceso de experimentación como base para a 

resolución de calquera tipo de problema e na presentación e debida argumentación dos resultados 

obtidos. Están combinados de modo que se potencie a integración e interconexión de diversas 

disciplinas, ofrecendo ao alumnado unha visión global da descrición e interpretación científica do 

mundo.  

Os contidos foron seleccionados de modo que o alumnado conte cos instrumentos indispensables 

para interpretar a realidade e expresar os fenómenos naturais, científicos e técnicos dun mundo cada 

vez máis complexo. Comprenden métodos xerais que poidan aplicarse en contextos diversos e 

desenvolvan a capacidade de simplificar e abstraer para analizar este mundo en continua e rápida 

transformación. Proporcionan instrumentos necesarios para converter os feitos observables en 

coñecemento, información e mensaxes na comunicación. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
Os estándares de aprendizaxe propoñen comprender, interpretar textos e comunicar, mediante 

unha linguaxe multimodal en diferentes sistemas de representación, o coñecemento académico e 

científico procesado e elaborado, destacando aspectos básicos da comunicación, a exposición e 

o diálogo.  

Especifican accións clave do proceso de experimentación, tales como observar, analizar, 

diferenciar, estruturar, coñecer, describir, sintetizar, investigar, relacionar, asociar, cuestionar, 

explicar, interpretar, deducir, demostrar etc. Inclúen o uso responsable e eficaz das novas 

tecnoloxías para buscar e xestionar información, empregar técnicas de estudo e traballo, resolver 

problemas e aplicar o coñecemento. seu logro implica a mellora do benestar individual do 

alumnado e achegas importantes ao ben común, porque inclúe a actuación responsable, o xuízo 

crítico baseado en valores positivos e o desenvolvemento moral. 

 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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Os criterios de avaliación están formulados de maneira que permitan valorar o grao de 

consecución de cada unha das competencias en relación cos contidos do ámbito científico-

tecnolóxico.  

Teñen o propósito de guiar a análise das posibilidades que ten cada alumno e alumna para 

coñecer, comprender e relacionarse dun modo positivo, para si mesmo e para os demais, co 

mundo físico. Isto implica actuar con autonomía e responsabilidade; comprender, interpretar e 

describir o mundo e valoralo como fonte de inspiración; ser consciente do impacto da evolución 

científica e tecnolóxica na cultura; asociar fenómenos coas súas causas e consecuencias; utilizar 

os recursos humanos e materiais máis habituais para buscar información e resolver problemas; 

tomar conciencia e comprender os valores implícitos no benestar individual e colectivo, 

comprometerse e participar nos contornos próximos e afastados de acordo cos devanditos 

valores. 

 

 
A relación de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave 
referinte os diferentes módulos do ámbito cientíco-tecnolóxico veñen sinaladas no seguinte 

recadro.  (pax. Seguinte)
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Ámbito Científico-Tecnolóxico- Módulo 1 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Bloque 1: Números e álxebra. 

B1.1. Números naturais: escritura e 

representación. Operacións combinadas , 
xerarquía e uso da paréntese. Potencias, 

operacións con potencias. Cadrados 

perfectos, raíces cadradas. Números 

enteiros: representación na recta 

numérica. Valor absoluto e oposto dun 

número enteiro. Operacións combinadas , 

xerarquía e uso da paréntese. Potencias 

de números enteiros con expoñente 

natural, operacións. Uso da calculadora. 

B1.1. Utilizar números naturais e 

enteiros, as súas operacións e as 
súas propiedades para recoller, 

transformar e intercambiar 

información e resolver problemas 

relacionados coa vida cotiá. 

B1.1.1. Identifica os números naturais e enteiros e utilízaos para representar, orden ar  

e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

CMCT  

CD B1.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións. 

B1.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións para 

resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

CMCCT 

CD 

CL 

B1.1.4. Realiza cálculos nos cales interveñen potencias de expoñente natural e aplic a 

as regras básicas das operacións con potencias. CMCCT 

CD 

B1.2. Divisibilidade: múltiplos e divisores 

dun número. Criterios de divisibilidade, 

descomposición factorial. Mínimo  co mún  

múltiplo e máximo común divisor, cálculo a 

partir da descomposición factorial. 

B1.2. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos significados 

dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e 

operacións elementais, melloran do 

así a comprensión do concepto e 

dos tipos de números. 

B1.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 
CMCCT 

CL 

B1.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en 

factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e 

problemas contextualizados. 
CMCCT 

B1.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de 

dous ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado e aplícao en problemas 

contextualizados. 
B1.3. Números racionais: fraccións, 

fraccións equivalentes, simplificar 

fraccións, redución de fraccións a co mún  

denominador. Operacións con fracc i ón s, 

operacións combinadas, xerarquía e uso 

da paréntese. Potencias de fraccións. 

Relación entre números decimais e 

fraccións. Potencias de base 10. Uso da 

notación científica para representar 

números grandes. 

B1.3.1 Utilizar números 

fraccionarios e decimais, as súas 

operacións e as súas propiedades , 

para recoller, transformar e 

intercambiar información e resolver  

problemas relacionados coa vida 

diaria. 

B1.3.1.1. Calcula fraccións equivalentes, simplifica fraccións e reduce a común 

denominador. 

CMCCT  

CCL 

B1.3.1.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fracc i o n ar ios , 

acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalas na resolución de 

problemas. 
B1.3.1.3. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución 

dun problema coa precisión e rigor adecuados. 

 B1.3.2. Desenvolver, en casos 

sinxelos, a competencia no us o  d e 

operacións combinadas de 

B1.3.2.1 Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios con eficacia, mediante cálculo mental e algoritmos, empregando l ap is  e 

papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 

CMCCT 

CD 
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números racionais como síntese de 

secuencia de operacións 

aritméticas, aplicando 

correctamente a xerarquía das 

operacións. 

respectando a xerarquía das operacións. 
 

B1.3.2.2 Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel  

e os coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

CSIEE 

B1.3.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 
CMCCT 

CAA 

Bloque 2: Xeometría. 

B2.1. Elementos básicos da xeometría do 

plano. Paralelismo e perpendicularidade. 

Ángulos e a súa relación. Construcións 

xeométricas sinxelas: mediatriz e bisectriz. 
Figuras planas elementais: triángulo, 

cadrado e figuras poligonais. Clasificación 

de triángulos, cuadriláteros e polígonos. 

B2.1. Recoñecer e describir figuras  

planas, os seus elementos e as 

súas propiedades características 

para clasificalas, identificar 

situacións, describir o contexto 

físico e abordar problemas da vida 

cotiá. 

B2.1.1. Recoñece e describe as características dos polígonos regulares (ángulos 

interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías). CMCCT 

 CL 

B2.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e 

coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atenden d o tan to  ao s  

seus lados como aos seus ángulos. 
CMCCT 

 CL 

B2.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralel ismo entre 
os seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, l ad o s  

e diagonais. 
CMCCT 

B2.2. Sistema internacional de unidades. 

Unidades de masa, lonxitude e volume. 

Múltiplos e submúltiplos.  Cálculo de áreas 

e perímetros de figuras planas. Unidades 

lineais e de superficie. Factores de 

conversión. Circunferencia e círculo. 

B2.2. Utilizar estratexias, 

ferramentas tecnolóxicas e técnicas 

simples da xeometría analítica 

plana para a resolución de 

problemas de perímetros, áreas e 

ángulos de figuras planas, 

utilizando a linguaxe matemática e 

as unidades axeitadas, e expresar 

o procedemento seguido na 

resolución. 

B2.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e 

ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas, unidades e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

CMCCT  

CCL  

CSIEE 

B2.2.2. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 

circunferencia e o círculo. CMCCT 

B2.2.3. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e 

a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos. 
CMCCT 

 CCL  

CSIEE 

Bloque 3: Funcións. 

B3.1. Coordenadas cartesianas. 

Representación e identificación de puntos  

nun sistema de eixes coordenados. 

Concepto de vector. 

B3.1. Coñecer, manexar e 

interpretar o sistema de 

coordenadas cartesianas. 

B3.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea pun tos do 

plano escribindo as súas coordenadas. 
CMCCT 

B3.2. Concepto de función: variable 

dependente e independente. Formas de 

representación: linguaxe habitual, táboa, 
gráfica e fórmula. 

B3.2. 1. Comprender o concepto de 

función.  
B3.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. 

CMCCT 

B.3.2.2. Manexar as formas de 

presentar unha función (linguaxe 

habitual, táboa numérica, gráfica e 

ecuación), pasando dunhas formas  

a outras elixindo a mellor delas en 

B3.2.2. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a mái s  

adecuada en función do contexto. 
CMCCT  

CCL 
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función do contexto. 

Bloque 4: Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas. 

B4.1. Arquitectura básica dos sistemas 

informáticos. Software: sistema operativo 

e aplicacións básicas. Deseño e 

produción de información dixital. 

Interacción na rede. Creación de produtos 
tecnolóxicos. 

B4.1.1 Distinguir as partes 

operativas dun equipo informático e 

coñecer a súa función en conxunto. 

B4.1.1 Identifica os compoñentes fundamentais dun ordenador e coñece a súa 

función. 

CMCCT 

 CD 

B4.1.2. Recoñecer a importancia do 

sistema operativo e as súas 

funcións. 

B4.1.2.1. Deseña as fases que deben levarse a cabo para a resolución dun problema 

desde o punto de vista tecnolóxico. 
B4.1.2.2. Usa axeitadamente as utilidades básicas do sistema operativo. 

B4.1.3. Organizar con racionalidade 

a información almacenada no seu 

ordenador. 

B4.1.3. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da informació n 

persoal contida no seu ordenadodor. 

B4.1.4. Instalar e manexar 

programas básicos. 
B4.1.4. Coñece o procedemento xeral para a instalación de aplicacións sinxelas e 

realiza operacións básicas con elas. 
B4.1.5. Utilizar programas de 

edición de texto, follas de cálcul o  e 

creación de presentacións 

multimedia. 

B4.1.5.1. Elabora e maqueta documentos de texto sinxelos, con aplicacións que 

facilitan a inclusión de táboas e imaxes. 

B4.1.5.2. Crea presentacións que integran texto, imaxe e outros elementos 

multimedia. 
CMCCT  CD 

CAA 

B4.1.5.3. Utiliza fórmulas para obter resultados en follas de cálculo e obtén 

representacións gráficas dos resultados utilizados 
CMCCT 

 CD 

B4.1.6. Identificar os riscos 

asociados ao uso da internet. 
B4.1.6.1. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección 

adecuados para a información persoal. 
CMCCT  CD 

CAA 

B4.1.6.2. Coñece a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude na rede 
CMCCT  

CD B4.1.7. Buscar, seleccionar e 

producir información na internet. 
B4.1.7. Utiliza fórmulas para obter resultados en follas de cálculo e obtén 

representacións gráficas dos resultados utilizados. 
B4.1.8. Recoñecer e comprender 

os dereitos de autor dos materiais 
aloxados na web. 

B4.1.8. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereito de autor e materiais de 

libre distribución. CMCCT  CD 

 CAA 

B4.1.9. Adoptar condutas 

adecuadas de interacción na rede. 
B4.1.9. Respecta as normas básicas de interacción na rede. CMCCT CD 

 CSC 

Bloque 5: A Terra como planeta. 

B5.1. O sistema solar e os seus 

compoñentes. 
B5.1. Expoñer a organización do 

sistema solar. 
B5.1.1. Distingue entre astronomía e astroloxía. CMCCT  CCEC 

B5.1.2. Recoñece os compoñentes do sistema solar e describe as súas características 

xerais. 
CMCCT 

B5.2. Situación da Terra no sistema solar. B5.2. Localizar a posición da Terra 

no sistema solar. 
B5.2. Compara os modelos xeocéntrico, heliocéntrico e actual indicand o a p o s i c ión  

que ocupa a Terra en cada un deles. 
B5.3. O planeta Terra: características. 

Forma, dimensións e capas (atmosfera, 

B5.3. Relacionar comparativamente 

a posición dun planeta no sistema 

B5.3. Describe as características que se dan no planeta Terra que favoreceron o 

desenvolvemento da vida. 
CMCCT  

CCL 
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hidrosfera e xeosfera). solar coas súas características. 

B5.4. Os movementos da Terra: rotación e 
translación e as súas consecuencias. 

B5.4. Establecer os movementos 
da Terra, da Lúa e do Sol, e 

relacionalos coa existencia do día e 

a noite, as estacións... 

B5.4.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posi c i ón 
dos astros. 
 

CMCCT 

B5.4.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as fases 

lunares, as estacións e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da 

Terra, a Lúa e o Sol. 

CMCCT  CCL  

CSC 

B5.5. A xeosfera: composición e 

distribución dos materiais terrestres 

segundo a súa abundancia e a 

distribución nas grandes capas da Terra. 

B5.5. Identificar os materiais 

terrestres segundo a súa 

abundancia e a distribución nas 

grandes capas da Terra. 

B5.5.1. Nomea e sitúa correctamente nunha representación gráfica as grandes capas  

do interior da Terra. CMCCT 

B5.5.2. Describe as características xerais das capas do interior do planeta e xustifica a 

súa distribución en capas en función da súa densidade. 
CMCCT 

 CCL 

B5.6. A atmosfera: composición e 

estrutura. Importancia do papel protector 

da atmosfera para os seres vivos. 

B5.6. Analizar a composición e as 

propiedades da atmosfera e as 

propiedades do aire. 

B5.6.Representa as distintas capas da atmosfera, situándoas por orde e describe a 

súa composición química. 
CMCCT 

B5.7. Repercusións da actividade humana 

na atmosfera: a contaminación. Posibles 
solucións. 

B5.7.1 Recoñecer a importancia do 

papel protector da atmosfera para 
os seres vivos e considerar as 

repercusións da actividade humana 

nela. 

B5.7.1.1 Identifica os contaminantes principais da atmosfera en relación coa súa orixe. 

B5.7.1.2 Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que sustentan  o  

papel protector da atmosfera para os seres vivos. 
CSC  

CCL 

B5.7.2 Relacionar os problemas d e 

contaminación ambiental actuais e 

as súas repercusións, e 

desenvolver actitudes que 

contribúan á súa solución. 

B5.7.2 Recolle información de diferentes fontes sobre as relacións entre a 

contaminación ambiental e a deterioración ambiental, e propón accións e hábito s  q ue 

contribúan á súa solución. CSC  

CD 

 CSIEE 

B5.8. A hidrosfera: características da auga 

que a fan imprescindible para a existencia 

de vida e dos seres vivos. 

B5.8. Describir as propiedades da 

auga e a súa importancia para a 

existencia da vida. 

B5.8. Recoñece as propiedades da auga en relación coas súas consecuencias para o  

mantemento da vida na Terra. 
CMCCT 

B5.9. O ciclo da auga e a auga como 

recurso. Importancia dunha xestión 

sustentable da auga. 

B5.9.1. Interpretar a distribución da 

auga na Terra, así como o ciclo da 

auga e o uso que fai dela o ser 

humano. 

B5.9.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado. 
CMCCT  

CCL 

B5.9.2. Valorar e identificar a 

necesidade dunha xestión 

sustentable da auga e de 

actuacións persoais e colectivas 

que potencien a redución do 

consumo e a súa reutilización. 

B5.9.2.1. Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga d o ce e 

enumera medidas concretas para reducir e mellorar o seu consumo. 
CSC  

CSIEE 

B5.9.2.2. Investiga e xustifica que usos poden darse ás augas residuais depuradas. 
CSC  

CD 

B5.10. Repercusións da actividade B5.10. Xustificar e argumentar a B5.10. Investiga e recoñece os problemas de contaminación de augas doces e 
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humana na contaminación das augas 

doces e salgadas. Posibles solucións. 
importancia de preservar e non 

contaminar as augas doces e 

salgadas. 

salgadas, en relación coas actividades humanas. 

B5.11. A biosfera. Características que 

fixeron da Terra un planeta habitable. 
B5.11. Seleccionar as 

características que fan da Terra un 

planeta especial para o 

desenvolvemento da vida. 

B5.11. Identifica as condicións e as características que posibilitaron a vida no plan eta 

Terra. 
CMCCT 

Bloque 6: O relevo terrestre e a súa evolución. 

B6.1. Ciclo e modelaxe do relevo. 

Factores que condicionan que o relevo 

difira duns sitios a outros 

B6.1. Identificar algunhas das 

causas que fan que o relevo difira 

duns sitios a outros 

B6.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan 

os tipos de relevo e inflúen neles 

CMCCT 

B6.2. Evolución do relevo como resultad o 

da interacción entre os procesos externos  

e internos. 

B6.2.1. Relacionar os procesos 

xeolóxicos externos coa enerxía 

que os activa. 

B6.2.1.1.Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da 

gravidade na súa dinámica. 

B6.2.1.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e 

sedimentación, e os seus efectos en diferentes tipos de relevo. 

B6.2.2. Diferenciar os cambios na 

superficie terrestre xerados pola 

enerxía do interior da Terra dos de 

orixe externa. 

B6.2.2. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus 

efectos no relevo. 

B6.3. Axentes externos modeladores da 

paisaxe. Factores que condicionan a 

modelaxe da paisaxe galega. 

B6.3. Indagar e identificar os 

axentes e os factores que 

condicionan a modelaxe da paisaxe 

galega. 

B6.3.1. Investiga acerca da paisaxe da contorna máis próxima e identifica algúns d os  

axentes e dos factores modeladores da paisaxe. CCEC  

CAA  
CD 

B6.3.2. Valora e describe a importancia da actividade humana na transformación da 

superficie terrestre. CSC  

CCEC 

B6.4. Manifestacións da enerxía interna 
da Terra. Os procesos internos: actividade 

sísmica e volcánica. 

B6.4. Analizar a actividade sísmica 
e volcánica, as súas características  

e os efectos que xeran. 

B6.4.1. Investiga e xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis 
frecuentes e de maior magnitude. 

CAA CMCCT 

CD 

B6.4.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina e asóciaos  

co grao de perigo. 
CMCCT 

B6.5. Distribución de volcáns e 

terremotos. Riscos sísmico e volcánico: 
importancia da súa predición e da súa 

prevención. 

B6.5. Relacionar a actividade 

sísmica e volcánica coa dinámica 
do interior terrestre e xustificar a 

súa distribución planetaria. 

B6.5.1. Relaciona a dinámica interna do planeta coa orixe de sismos e de volcáns. 

B6.5.2. Valora e describe o risco sísmico existente na zona na que habita e describe 

as medidas de prevención que debe adoptar. 
CAA  

CSC 
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B6.6. Relación do ciclo xeolóxico e a 

formación das rochas e minerais. Roch as  

e minerais frecuentes en Galicia e 

aplicacións máis frecuentes. 

B6.6. Recoñecer as propiedades e 

as características dos minerais e 

das rochas, distinguir as súas 

aplicacións máis frecuentes e 

salientar a súa importancia 

económica. 

B6.6.1. Identifica minerais e rochas frecuentes en Galicia utilizando criterios que 

permitan diferenciar e explicar a relación que existe entre ambos os dous. 
CMCCT  

CAA 

B6.6.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas  

no ámbito da vida cotiá e recoñece a importancia do seu uso responsable. CCEC 
 CSC 

B6.7. Formación do solo. Tipos de 

compoñentes que o forman. 
B6.7. Analizar os compoñentes do 

solo e esquematizar as relacións 

entre eles. 

B6.7. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos 

e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 
 

CMCCT 

B6.8. Importancia do solo. Riscos da súa 

sobreexplotación, degradación ou perda. 
B6.8. Valorar e determinar a 

importancia do solo e os riscos que 

comporta a súa sobreexplotación, 

degradación ou perda. 

B6.8. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. Valora a 

importancia do solo en Galicia. CMCCT  

CSC 

Bloque 7: A biodiversidade das poboacións no planeta Terra. 

B7.1. Uniformidade e biodiversidade dos 

seres vivos: significado e importancia. 
Funcións vitais comúns a todos os seres 

vivos. 

B7.1.1. Recoñecer que todos os 

seres vivos están formados polos 
mesmos elementos químicos e 

realizan as mesmas funcións vitais. 
 

B7.1.1. Analiza a importancia que ten cada unha das funcións vitais (nutrición, relación 

e reprodución) no mantemento da vida. 
CMCCT  

CCEC 

B7.1.2. Recoñecer a importancia da 

biodiversidade e as características 

morfolóxicas principais dos grup os  

taxonómicos. 

B7.1.2.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos 

seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo 

taxonómico. 
 

CSC CMCCT 

B7.1.2.2. Investiga e recoñece zonas de especial protección en Galicia pola súa 

biodiversidade. 
CSC CD 

B7.2. Criterios que serven para clasificar 

os seres vivos e identificar os principais 

modelos taxonómicos. 

B7.2. Categorizar os criterios que 

serven para clasificar os seres 

vivos e identificar os principais 

modelos taxonómicos a que 

pertencen os animais e as plantas 

máis común. 
 

B7.2.1. Diferencia as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico. 
CMCCT 

B7.2.2. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos e 

salienta a súa importancia biolóxica. 
CMCCT CSC 

B7.3. Características xerais dos grandes 

grupos de invertebrados e vertebrados e 

explicación da súa importancia no 

conxunto dos seres vivos. 

B7.3. Coñecer e definir as funcións  

vitais dos animais e caracterizar  o s  

principais grupos de invertebrad os  

e vertebrados. 

B7.3.1. Identifica as funcións vitais dos animais. CMCCT 

B7.3.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 

invertebrados e vertebrados. CMCCT CCL 

B7.3.3. Recoñece e asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico a que 

pertencen utilizando diferentes fontes de información. CD CSC 
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B7.3.4. Recoñece e asocia vertebrados comúns a clase a que pertencen, utilizando 

diferentes fontes de información. 
 

B7.4. Características dos principais 

grupos de plantas, as súas funcións e a 

súa importancia para a vida no planeta. 

B7.4. Coñecer e definir as funcións  

vitais das plantas e a súa 

importancia para a vida. 

Caracterizar os principais grupos de 

plantas. 
 
 

 

B7.4.1. Explica o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para 

o conxunto de todos os seres vivos. 
 

CMCCT 

B7.4.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 

plantas. CMCCT CCL 

B7.4.3. Clasifica e identifica vexetais do ámbito cotián, utilizando diferentes fontes  d e 

información. CD CSC 

Bloque 8: Ecosistemas e biodiversidade. 

B8.1. Ecosistema: compoñentes abióticos 

e bióticos. Límite de tolerancia. 
B8.1. Diferenciar os compoñentes 

dun ecosistema, coñecer o 

concepto de factor limítante e límite 

de tolerancia. 

B8.1.1. Describe os compoñentes dun ecosistema. CMCCT 

B8.1.2. Identifica os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos 

seres vivos nun determinado ambiente, valorando a súa importancia. CMCCT CAA 

B8.2. Interaccións entre os seres vivos 

dun ecosistema: adaptacións dos seres 

vivos a diferentes medios. 

B8.2. Comparar adaptacións dos 

seres vivos a diferentes medios. 
B8.2. Recoñece e diferencia as adaptacións comúns dos seres vivos a diferentes 

ambientes. CMCCT CSC 

CAA 

B8.3. Asociacións intraespecíficas e 

interespecíficas. 
B8.3. Identificar tipos de relacións 

intra e interespecíficas. 
B8.3. Recoñece e describe os tipos de relacións intraespecíficas e interespecíficas 

utilizando exemplos comúns. CMCCT 

B8.4. Relacións tróficas: cadeas e redes. 

Modelos próximos de ecosistemas 

acuáticos e terrestres. 

B8.4. Explicar os conceptos de 

cadeas e redes tróficas utilizando 

exemplos cotiáns. 
 

B8.4. Recoñece e valora a importancia dos diferentes niveis tróficos e as súas 

relacións nos  ecosistemas, empregando exemplos de ecosistemas acuáticos e 

terrestres próximos. CAA CSC CCL 

B8.5. Accións humanas sobre os 

ecosistemas: problemas ambientais e 

actuacións que favorecen a conservació n 

ambiental. 

B8.5.1. Identificar nun ecosistema 

os factores que desencadean os 

desequilibrios e establecer 

estratexias para restablecer o seu 

equilibrio 

B8.5.1. Analiza os factores que desencadean os desequilibrios nun ecosistema. 

CMCCT 

B8.5.2. Recoñecer e difundir 

accións que favorezan a 

conservación ambiental. 

B8.5.2.1. Investiga as causas naturais e antrópicas da perda de biodiversidade e 

razoa as consecuencias para o ser humano CD CSC CCEC 

B8.5.2.2. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
 

CSC CSIEE 

Ámbito Científico-Tecnolóxico. Módulo 2 

Bloque 1: Números e álxebra. 

B1.1. Números enteiros: representación 

na recta numérica, operacións con 

B1.1. Coñecer e utilizar 

propiedades e novos significados 

B1.1.1. Realiza cálculos en que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as  

regras básicas das operacións con potencias. CMCCT 
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calculadora. Números racionais: relacións  

entre fraccións e decimais, operacións con 

fraccións, xerarquía de operacións. Uso 

da calculadora. Potencias. Potencias de 

base 10. Utilización da notación científica: 

números grandes e pequenos. Xerarquía 

das operacións. 

dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e 

operacións elementais, melloran do 

así a comprensión do concepto e 

dos tipos de números. 

B1.1.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, 

acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalas na resolución de 

problemas. 
B1.1.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e 

representar números moi grandes e moi pequenos. CMCCT CAA 

B1.1.4. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios con eficacia, mediante cálculo mental e algoritmos, empregando l ap is  e 

papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía das operacións. 
 

CMCCT 

B1.2. Cálculos con porcentaxes (mental, 

manual e con calculadora). Aumentos e 

diminucións porcentuais. Razón, 

proporción e taxa. Taxa unitaria. Facto res  

de conversión. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. Constante de 

proporcionalidade. Resolución de 
problemas en que interveña a 

proporcionalidade directa ou inversa, ou 

variacións porcentuais. 
 

 

B1.2. Utilizar diferentes estratexias 

(emprego de táboas, obtención e 

uso da constante de 

proporcionalidade, redución á 

unidade etc.) para obter elementos 

descoñecidos nun problema a partir 

doutros coñecidos en situacións d a 
vida real en que existan variacións 

porcentuais e magnitudes directa 

ou inversamente proporcionais. 

B1.2.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o facto r  

de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en 

situacións cotiás. 

CMCCT CL 

B1.2.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non 

son directa nin inversamente proporcionais. 
 

 

 

 

B1.3. Tradución de expresións da 

linguaxe cotiá que representen situació ns  

reais á alxébrica e viceversa. Linguaxe 

alxébrica para xeneralizar propiedades e 

simbolizar relacións. Obtención de 

fórmulas e termos xerais baseados na 

observación de pautas e regularidades. 

Valor numérico dunha expresión alxébrica. 
Operacións con expresións alxébricas e 

polinomios sinxelos. Identidades notables. 

B1.3. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando os 

patróns e leis xerais que os rexen, 

utilizando a linguaxe alxébrica para 

expresalos, comunicalos e realizar 

predicións sobre o seu 

comportamento ao modificar as 

variables, e operar con expresións 
alxébricas. 

B1.3.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables  o u 

descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, 

e opera con elas. 
CMCCT CL 

B1.3.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numér i cos  

recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para 

facer predicións. 

B1.3.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións 

para transformar expresións. CMCCT 

B1.4. Ecuacións de primeiro grao cunha 

incógnita e de segundo grao cunha 

incógnita. Resolución por distintos 

métodos. Interpretación das solucións. 

Resolución de problemas. 

B1.4. Utilizar a linguaxe alxébrica 

para simbolizar e resolver 

problemas mediante a formulación 

de ecuacións de primeiro e 

segundo grao, aplicando para a súa 

resolución métodos alxébricos, 

contrastando os resultados obtidos. 

B1.4.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número ou uns números é ou son 

solución desta. CMCCT 

B1.4.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao e analiza o resultado obtido. 
CMCCT CCL 

Bloque 2: Xeometría. 
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B2.1. Triángulos rectángulos. Teorema d e 

Pitágoras. Xustificación xeométrica e 

aplicación. 

B2.1. Recoñecer o significado 

aritmético do teorema de Pitágoras 

(cadrados de números e ternas 

pitagóricas) e o significado 

xeométrico (áreas de cadrados 

construídos sobre os lados) e 

empregalo para resolver problemas 

xeométricos. 

B2.1.1. Comprende o significado 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. 
CMCCT CCL 

B2.1.2. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e 

ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas, unidades e as técnicas xeométricas máis apropiadas. CMCCT CD 

B2.2. Semellanza: figuras semellantes, 
criterios de semellanza. Razón de 

semellanza e escala. Resolución de 

problemas. 

B2.2. Analizar e identificar figuras 
semellantes, calculando a escala 

ou razón de semellanza e a razón 

entre lonxitudes, áreas e volumes 

de corpos semellantes. 

B2.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de 
superficie e volume de figuras semellantes. CMCCT 

B2.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e 

outros contextos de semellanza. CMCCT CCL 

B2.3. Poliedros e corpos de revolución: 

elementos característicos, clasificación. 

Áreas e volumes. 

B2.3. Analizar corpos xeométricos e 

identificar os seus elementos 

característicos. 

B2.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizand o a 

linguaxe xeométrica axeitada. CMCCT 

B2.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos a partir de cortes con 

planos, mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. CMCCT CD 

B2.4. Cálculo de lonxitudes, superficies e 

volumes do mundo físico. Uso de 

aplicacións informáticas de xeometría 

dinámica que faciliten a comprensión de 

propiedades e conceptos xeométricos. 

B2.4. Resolver problemas que 

leven consigo o cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes 

do mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades e 

relacións dos poliedros. 

B2.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de 

corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. CMCCT CCL 

B2.4.2. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas de xeometría dinámica. 
CMCCT CD 

Bloque 3: Funcións. 

B3.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente: formas de 

presentación (linguaxe habitual, táboa, 

gráfica e fórmula); crecemento e 

decrecemento, continuidade e 

descontinuidade; cortes cos eixes; 

máximos e mínimos relativos. Análise e 

comparación de gráficas. 

B3.1.1. Manexar as formas de 
presentar unha función (linguaxe 

habitual, táboa numérica, gráfica e 

ecuación), pasando dunhas formas  

a outras e elixindo a mellor delas en 

función do contexto. 

B3.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a mái s  
adecuada en función do contexto. 

CMCCT CCL 

B3.1.2. Comprender o concepto d e 

función e recoñecer, interpretar e 
analizar as gráficas funcionais. 

B3.1.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. CMCCT 

B3.1.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis 

características. CMCCT CCL 

B3.2. Funcións lineais e afíns. Cálculo, 

interpretación e identificación da pendente 

da recta. Representación da recta a partir 

da ecuación e obtención da ecuación a 
partir da recta. B3.3. Utilización de 

calculadoras gráficas e software 

B3.2. Recoñecer, representar e 

analizar as funcións lineais e afín s , 

e utilizalas para resolver problemas. 

B3.2.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha 

táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 

CMCCT B3.2.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. 

B3.2.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas 

magnitudes e represéntaa. 
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específico para a construción e 

interpretación de gráficas. 
B3.2.4. Estuda situacións reais sinxelas apoiándose en recursos tecnolóxicos e 

identifica o modelo matemático lineal ou afín, fai predicións e simulacións sobre o  seu 

comportamento. 

CMCCT CCL 

CD 

Bloque 4: Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas. 
B4.1. Poboación e individuo. Mostra. 

Variables estatísticas. Variables 

cuantitativas (discretas e continuas) e 

cualitativas. Frecuencias absolutas, 

relativas e acumuladas.  

B4.1. Formular preguntas axeitadas 

para coñecer as características de 

interese dunha poboación e 

recoller, organizar e presentar datos 

relevantes para respondelas,  

B4.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o p un to  d e 

vista da estatística, entende que as mostras se empregan para obter información da 

poboación cando son representativas, e aplícao a casos concretos 

CMCCT CCL 
B4.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables estatísticas, tanto  

cualitativas como cuantitativas 

B4.2. Organización en táboas de datos 

recollidos nunha experiencia. Diagramas 

de barras e de sectores. Polígonos de 

frecuencias. Medidas de tendencia 

central: media, moda e mediana. 

B4.2. Utilizar os métodos 

estatísticos apropiados e as 

ferramentas adecuadas, 

organizando os datos en táboas e 

construíndo gráficas, calculando os  

parámetros relevantes e obtendo 

conclusións razoables a partir dos 

resultados obtido-s 

B4.2.1. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou 

cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relati vas  e 

acumuladas, e represéntaos graficamente. 
CMCCT CSIEE 

B4.2.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo  

modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo o máis axeitado  e 

para resolver problemas. 

CMCCT CCL 
CSIEE 

B4.2.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicaci ón 

e outros ámbitos da vida cotiá. CMCCT CCL 

B4.3. Utilización de calculadoras e 

ferramentas tecnolóxicas para o 
tratamento de datos, creación e 

interpretación de gráficos. 

B4.3. Utilizar ferramentas 

tecnolóxicas para organizar datos, 
xerar gráficas estatísticas, calcular 

parámetros relevantes e comunicar  

os resultados obtidos que 

respondan ás preguntas formuladas 

previamente sobre a situación 

estudada. 

B4.3.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar 

gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. CMCCT CD 

B4.3.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar 

información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. 
CMCCT CCL 

CD 

Bloque 5: A materia I. 

B5.1. Propiedades xerais e características 

da materia. 
B5.1. Recoñecer as propiedades 

xerais e características específicas 

da materia e relacionalas coa súa 

natureza e as súas aplicacións. 

B5.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da mater i a, 

utilizando estas últimas para a caracterización de substancias. CMCCT 

B5.1.2. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, 

realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. CMCCT CCL 

B5.2. Substancias puras e mesturas 

homoxéneas e heteroxéneas. Mesturas 

de especial interese: disolucións acuosas, 

aliaxes e coloides. 

B5.2. Identificar sistemas materiais 

como substancias puras ou 

mesturas e valorar a importancia e 

as aplicacións de mesturas de 

B5.2.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e 

mesturas, especificando neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, 

heteroxéneas ou coloides. CMCCT CSC 
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especial interese. B5.2.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas 

homoxéneas de especial interese. 

CMCCT 
B5.2.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o 

procedemento seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa 

en gramos/litro. 
B5.3. Métodos de separación de mesturas 

homoxéneas e heteroxéneas. 
B5.3. Propor métodos de 

separación dos compoñentes 

dunha mestura e aplicalos no 

laboratorio 

B5.3.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades 

características das substancias que as compoñen, describe o material de labo rato r i o  

adecuado e leva a cabo o proceso. 
 

CMCCT CAA 

B5.4. Estados de agregación. Cambios de 

estado. Modelo cinético-molecular. 
B5.4. Xustificar as propiedades dos 

diferentes estados de agregación 

da materia e os seus cambios de 

estado a través do modelo cinético-

molecular. 

B5.4.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 

agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se atope. 
 CMCCT 

B5.4.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos. 
 

B5.4.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 

fenómenos cotiáns. 
 

CMCCT CCL 

B5.4.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia, os seus 

puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias. 
 

CMCCT 

Bloque 6: A materia II. 

B6.1. Estrutura atómica. Modelos 

atómicos, desde Dalton ata a idea 

cualitativa do modelo actual. Número 

atómico, número másico. 

B6.1. Recoñecer que os modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos das distintas teor ías  

e a necesidade da súa utilización 

para a interpretación e comprensión 
da estrutura interna da materia. 

B6.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, 

utilizando o modelo planetario. 
 

CMCCT CCL 

CCEC 

B6.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa 

localización no átomo. 
 

CMCCT CCL 

B6.1.3. Relaciona a notación  co número  atómico e o número másico, 

determinando o número de cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas. 
 

CMCCT 

B6.2. Sistema periódico e configuración 

electrónica: relacionar a posición dos 

elementos na táboa coas súas propiedade 

B6.2.1. Interpretar a ordenación 

dos elementos na táboa periódica e 

recoñecer os máis relevantes a 

partir dos seus símbolos. 
 

B6.2.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa 

periódica. 

B6.2.2. Relacionar as propiedades 

dun elemento coa súa posición na 

táboa periódica e a súa 

configuración electrónica. 
 

B6.2.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres 

coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como 

referencia o gas nobre máis próximo. 
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B6.3. Masas atómicas e moleculares. 

Isótopos. 
B6.3. Analizar a utilidade científica 

e tecnolóxica dos isótopos 

radioactivos. 
 

B6.3. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos 

radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa 

xestión. 
 

 

CMCCT CSC 

B6.4. Enlace químico: iónico e covalente. 

Xustificar as propiedades de substancias 

sinxelas de uso habitual a partir da 

natureza do seu enlace químico. 

B6.4.1. Interpretar os distintos tipos 

de enlace químico a partir da 

configuración electrónica dos 

elementos implicados e a súa 
posición na táboa periódica. 

 

B6.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e 

fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 

CMCCT CSC 

B6.4.2. Describir como se unen os 

átomos para formar estruturas mái s  

complexas e explicar as 

propiedades das agrupacións 

resultantes. 

B6.4.2.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo corresp onden te, 

utilizando a notación adecuada para a súa representación. 
 

 

CMCCT CCL B6.4.2.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este feito en substancias de uso frecuente e calcula as súas masas 

moleculares. 
 
 

B6.5. Forzas intermoleculares. Relación 

da súa influencia no estado de agregación 

e propiedades de substancias de interese, 

fundamentalmente a auga. 

B6.5. Xustificar as propiedades 

dunha substancia a partir da 

natureza do seu enlace químico. 

B6.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en 

función das interaccións entre os seus átomos ou moléculas. 
 

CMCCT 
B6.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres e 

relaciónaa coas propiedades características dos metais. 
 

B6.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace 

presente nunha substancia descoñecida. 
 

CMCCT CAA 

Bloque 7: Os cambios. 

B7.1. Cambios físicos e químicos. B7.1. Distinguir entre cambios 

físicos e químicos mediante a 

realización de experiencias sinxelas 

que poñan de manifesto se se 

forman ou non novas substancias. 

B7.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función 

de que haxa ou non formación de novas substancias. 
 

CMCCT CSC 

B7.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos en  q ue se 

manifeste a formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios 

químicos. 
 

CMCCT CCL 

B7.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 
 

CMCCT CAA 
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B7.2. Reacción química. Lei de 

conservación da masa. Axustes de 

reaccións. 

B7.2. Caracterizar as reaccións 

químicas como cambios dunhas 

substancias noutras 

B7.2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas  

interpretando a representación esquemática dunha reacción química. 
 

CMCCT CAA 

B7.3. Reaccións de especial interese. 

Identificación de ácidos e bases, 

reaccións de combustión, síntese e 

neutralización en procesos biolóxicos. 

Solubilidade. 

B7.3.1. Identificar ácidos e bases, 

coñecer o seu comportamento 

químico e medir a súa fortaleza 

utilizando indicadores e o pH-metro  

dixital. 

B7.3.1.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de 

ácidos e bases. 
 

CMCCT CAA 
B7.3.1.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a 

escala de pH. 
 

B7.3.2. Realizar experiencias de 

laboratorio nas que teñan lugar 

reaccións de síntese, combustión e 

neutralización, interpretando os 

fenómenos observados. 

B7.3.2.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de 

neutralización entre un ácido forte e unha base forte, interpretando os resultados. 
CMCCT CSC 

CCL 

B7.3.2.2. Planifica unha experiencia, e describe o procedemento que se seguirá no 

laboratorio, que demostre que nas reaccións de combustión se produce dióxido de 

carbono mediante a detección deste gas. 
CMCCT CCL 

CAA 

B7.3.2.3. Realiza algunha experiencia de laboratorio en que teñan lugar reacción s  d e 

síntese, combustión ou neutralización. CMCCT 

B7.3.3. Valorar a importancia das 

reaccións de síntese, combustión e 

neutralización en procesos 

biolóxicos, aplicacións cotiás e na 

industria, así como a súa 
repercusión ambiental. 

B7.3.3.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido 

sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria química. CMCCT CCL 

B7.3.3.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración  de 

electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. CMCCT CSC 

B7.3.3.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de importancia 
biolóxica e industrial. CMCCT CCL 

B7.4. A química na sociedade e no 

contorno mbiental. 
B7.4.1. Recoñecer a importancia da 

química na obtención de novas 

substancias e a súa importancia n a 

mellora da calidade de vida das 

persoas. 

B7.4.1.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 

natural ou sintética. 

CMCCT CSC 

B7.4.1.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa 

contribución á mellora da calidade de vida das persoas. 

B7.4.2. Valorar a importancia da 

industria química na sociedade e a 

súa influencia no ambient 

B7.4.2.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os 

problemas do ambiente de importancia global. 

B7.5. A enerxía desde un punto de vista 

cualitativo. Tipos e transformacións. 
B7.5. Identificar os diferentes tipos 

de enerxía postos de manifesto en 

fenómenos cotiáns e en 

experiencias sinxelas realizadas no 

laboratorio. 

B7.5. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e 

identifica os diferentes tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións 

cotiás, explicando as transformacións dunhas formas noutras 

Bloque 8: O movemento. 
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B8.1. Notación científica. Forma de 

expresar os resultados. Erros nas 

medidas. Medida de magnitudes. Sistema 

internacional de unidades. 

B8.1. Aplicar os procedementos 

científicos para determinar 

magnitudes e expresar os 

resultados co erro correspondente. 

B8.1.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando o Sistema 

internacional (S.I) de unidades e a notación científica para expresar os resultados 

correctamente. 
CMCCT 

B8.1.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o 

material é instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no S.I. CAA CMCCT 

B8.2. Traballo no laboratorio: medicións 
de magnitudes físicas da vida cotiá. 

B8.2. Recoñecer os materiais e 
instrumentos básicos presentes n o  

laboratorio; coñecer e respectar as 

normas de seguridade e de 

eliminación de residuos para a 

protección do ambiente. 

B8.2.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe d e 
produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. CMCCT 

B8.2.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa fo rma 

de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. CMCCT CSC 

B8.3. Magnitudes escalares e vectoriais. 

Magnitudes fundamentais e derivadas. 
B8.3.1. Comprobar a necesidade 

de usar vectores para a definición 

de determinadas magnitudes. 

B8.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe 

os elementos que definen esta última. 

CMCCT 

B8.3.2. Relacionar as magnitudes 

fundamentais coas derivadas a 

través de ecuacións de magnitudes. 

B8.3.2. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de 

dimensións aos dous membros. 

B8.4. Movementos, sistema de referencia, 

velocidade media, velocidade instantánea 

e aceleración. 

B8.4.1. Xustificar o carácter relativo 

do movemento e a necesidade dun  

sistema de referencia e de vectores 

para describilo adecuadamente, 

aplicando o anterior á 

representación de distintos tipos de 

desprazamento. 

B8.4.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e 

velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia. 

B8.4.2. Establecer a velocidade 

dun corpo como a relación entre o 

espazo percorrido e o tempo 

investido en percorrelo. 

B8.4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a 

velocidade media dun corpo interpretando o resultado CMCCT CD 

B8.4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 

velocidade media 
CMCCT 

B8.4.3. Diferenciar entre velocidade 

media e instantánea a partir de 

gráficas espazo/tempo e 

velocidade/tempo, e deducir o valor 

da aceleración utilizando estas 

últimas. 

B8.4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións 

gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 

B8.4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das representaci ó ns  

gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. CMCCT CCL 

B8.5. Estudo cualitativo dos movementos, 

MRU, MRUA, caída libre. Estudo 
cuantitativo do MRU. 

B8.5. Distinguir os conceptos de 

velocidade media e velocidade 
instantánea xustificando a súa 

necesidade segundo o tipo de 

B8.5.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa 

velocidade. 
CMCCT 
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movemento. B8.5.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do  

movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razoando o concepto de 

velocidade instantánea. CMCCT CC 

Ámbito Científico-Tecnolóxico. Módulo 3. 

Bloque 1: Números e álxebra 

B1.1. Números racionais. Transformación  
de fraccións en decimais e viceversa. 

Números decimais exactos e periódicos. 

Potencias de números racionais con 

expoñente enteiro. Potencias de base 10. 

Aplicación para a expresión de números 

moi pequenos. Operacións con números 

expresados en notación 

científica.Expresións radicais: 

transformación e operacións.Xerarquía de 

operacións. 

B1.1. Utilizar as propiedades dos 
números racionais, as raíces e 

outros números radicais para 

operar con eles, utilizando a forma 

de cálculo e notación adecuada, 

para resolver problemas da vida 

cotiá, e presentar os resultados coa 

precisión requirida. 

B1.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), in d ica o  
criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

CMCCT B1.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais 

finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais q ue se 

repiten ou forman período. 

B1.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 
B1.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera 

con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. CMCCT CD 

B1.1.5. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
CMCCT 

B1.1.6. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e anali za a 

coherencia da solución. 
 

CMCCT CCL 

B1.1.7. Realiza operacións numéricas sinxelas que conteñan raíces e opera co n  el as  

simplificando os resultados. 
CMCCT B1.2. Expresións alxébricas. Operación s: 

suma, resta, multiplicación e división de 

polinomios. Potencia dun polinomio. 

Igualdades notables. 

B1.2. Utilizar a linguaxe alxébrica 

para expresar unha propiedade ou 

relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a información 

relevante e transformándoa. 

B1.2.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de 

polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá. 

B1.2.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun 

binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. CMCCT CCL 

B1.3. Ecuacións de segundo grao cunha 

incógnita. Resolución por distintos 

métodos.  Sistemas lineais de dúas 

ecuacións con dúas incógnitas. Méto d o s  

alxébricos e gráficos de resolución. 

Resolución de problemas mediante a 

utilización de ecuacións e sistemas. Uso 

de calculadoras gráficas. 

B1.3. Resolver problemas da vida 

cotiá nos cales se precise a 

formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro e segundo 

grao, e sistemas lineais de dúas 

ecuacións con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos 

tecnolóxicos, e valorar e contras tar  

os resultados obtidos. 

B1.3.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos. CMCCT 

B1.3.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos ou gráficos. CMCCT CCL 

B1.3.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas i n cóg nitas , 

resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 
CMCCT CSIEE 

CCL 
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Bloque 2: Xeometría. 
B2.1. Xeometría do plano: perímetros e 

áreas de polígonos; lonxitude e área de 

figuras circulares. Xeometría do espazo: 

áreas e volume. Uso de ferramentas 

tecnolóxicas, para estudar formas, 

configuracións e relacións xeométricas 

que faciliten a comprensión de conceptos  

e propiedades xeométricas. 

B2.1. Recoñecer e describir os 

elementos e as propiedades 

características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais e 

as súas configuracións 

xeométricas. 

B2.1.1. 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 adecuada 
 

CMCCT CCL 

CSIEE 

B2.1.2. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en 

problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
CMCCT CSIEE 

B2.2. Teorema de Tales. Aplicación á 

resolución de problemas. 
B2.2. Utilizar o teorema de Tales e 

as fórmulas usuais para realizar 

medidas indirectas de elementos 

inaccesibles e para obter medidas 

de lonxitudes de exemplos tomados 
da vida real. 

B2.2.1. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o 

teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes e de superficies en situac i ó n s  

de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas etc. 
CMCCT 

B2.3. O globo terráqueo. Coordenadas 

xeográficas. Latitude e lonxitude dun 

punto 

B2.3. Interpretar o sentido das 

coordenadas xeográficas e a súa 

aplicación na localización de puntos 

B2.3.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os 

paralelos e é quen de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa 

latitude e a súa lonxitude. 
CMCCT CD 

Bloque 3: Funcións. 
B3.1. Análise e descrición cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos do 

ámbito cotián e doutras materias. 

Expresións da ecuación da recta. 

B3.1. Coñecer os elementos que 

interveñen no estudo das fun c i ón s 

e a súa representación gráfica. 

B3.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas CMCCT CCL 

B3.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica e interprétaas 

dentro do seu contexto. CMCCT 

B3.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado e describe o 

fenómeno exposto. CMCCT CCL 

B3.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas 

graficamente. CMCCT 

B3.2. Funcións cuadráticas. Cálculo de 

elementos característicos e 

representación gráfica. B3.4. Utilización 
de calculadoras gráficas e software 

específico para a construción e a 

interpretación de gráficas. 

B3.2. Recoñecer situacións de 

relación funcional que necesitan ser 

descritas mediante funcións lineai s 
e cuadráticas, calculando os seus 

parámetros e as súas 

características. 

B3.2.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 1 e 2 e describe as  

súas características. 
 

CMCCT CCL 

B3.2.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas 

mediante funcións lineais e cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa necesario. 
 

CMCCT CCL 

CD CSIEE 

Bloque 4: Ciencia e tecnoloxía nas nosas vidas. 

B4.1. Fases e tarefas dun estudo 

estatístico. Métodos de selección dunha 

mostra estatística. Representatividade 

dunha mostra. Gráficas estatísticas: 

construción e interpretación. 

B4.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante táboas 

e gráficas adecuadas á situación 

analizada, e xustificar se as 

B4.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 

contextualizados. 
 

CMCCT CCL 

B4.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento  de CMCCT CSIEE 
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conclusións son representativas 

para a poboación estudada. 
selección, en casos sinxelos. 
 

B4.1.3. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada. 
 

CMCCT 

B4.1.4. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos 
estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables aso c iad as a 

problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 
 

CMCCT CD 

B4.1.5 Planifica o proceso para elaborar un estudo estatístico, de xeito individual ou 

en grupo. 
 

CMCCT CSIEE 

B4.2. Parámetros de posición: media, 

moda, mediana. Cálculo, interpretación e 

propiedades. Parámetros de dispersión: 

rango, percorrido intercuartílico e 
desviación típica. Cálculo e interpretación. 

Diagrama de caixa e bigotes. 

Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. B4.8. Aplicacións 

informáticas que faciliten o tratamento de 

datos estatísticos. 

B4.2. Calcular e interpretar os 

parámetros de posición e de 

dispersión dunha variable 

estatística para resumir os datos e 
comparar distribucións estatísticas. 

B4.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos. 
 

CMCCT CCL 

CD 

B4.2.2. 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. 

 Bloque 5. Movementos e forzas. 

B5.1. Movementos MRU, MRUA, caída 

libre. 
B5.1.1. Expresar correctamente as 

relacións matemáticas que existen 
entre as magnitudes que definen os 

movementos rectilíneos. 
 

 

B5.1.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as distintas variabl es  n o s 

movementos rectilíneos uniformes (MRU), rectilíneo uniformemente acelerados 
(MRUA). 

CMCCT 

B5.1.2. Resolver problemas de 

movementos rectilíneos utilizando 

unha representación esquemática 

coas magnitudes vectoriais 

implicadas, expresando o resultado 

nas unidades do Sistema 

internacional. 

B5.1.2.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU) e rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA), incluíndo o movemento de caída libre, 

considerando os valores positivos e negativos das magnitudes, e expresando o 

resultado en unidades do Sistema internacional. 
 

B5.1.2.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir 
dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada. 
 

CMCCT CSC 

B5.1.3. Elaborar e interpretar 

gráficas que relacionen as variables 

do movemento partindo de 

B5.1.3.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas 

posición-tempo e velocidadetempo en movementos rectilíneos. 
 

CMCCT CD 
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experiencias de laboratorio ou de 

aplicacións virtuais interactivas e 

relacionar os resultados obtidos 

coas ecuacións matemáticas que 

vinculan estas variables. 

B5.1.3.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias ben 

no laboratorio ou ben empregando aplicacións virtuais interactivas, para determi n ar  a 

variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e rep resen ta e 

interpreta os resultados obtidos. 
 

CMCCT CSIEE 

CD CCL CAA 

CSC 

B5.2. Forzas: natureza vectorial, efectos, 

lei de Hooke. 
B5.2. Recoñecer o papel das forzas 

como causa dos cambios na 

velocidade dos corpos e das 

deformacións. Representalas 

vectorialmente 

B5.2.1. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas 

que produciron eses alongamentos, describindo o material que se empregará e o 

procedemento que se seguirá para a súa comprobación experimental. 
 

CMCCT CSC 

B5.2.2. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos cales hai cambios na 

velocidade dun corpo. 
 

B5.2.3. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a 

forza centrípeta en distintos casos de movementos rectilíneos e circulares. 
 

 

B5.3. Leis de Newton. Lei da gravitación 

universal. Forzas no noso contorno (forza 
gravitatoria, eléctrica e magnética). 

B5.3.1. Utilizar o principio 

fundamental da dinámica na 
resolución de problemas en que 

interveñen varias forzas. 

B5.3.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un corpo en movemento 

tanto nun plano horizontal como inclinado, calculando a forza resultante e a 
aceleración. 

CMCCT 

B5.3.2. Valorar a relevancia 

histórica e científica que a lei da 

gravitación universal supuxo para a 

unificación das mecánicas terrestre 

e celeste, e interpretar a súa 

expresión matemática. 

B5.3.2.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitatoria só se poñen 

de manifesto para obxectos moi masivos, comparando os resultados obtidos de 

aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de 

obxectos. 
B5.3.2.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitaci ó n  

universal relacionando as expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de 

atracción gravitatoria. 
B5.3.3. Comprender que a caída 

libre dos corpos e o movemento 

orbital son dúas manifestacións  d a 

lei da gravitación universal. 

B5.3.3. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias producen nalgúns casos 

movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais. 

B5.4. Medidas das forzas. Forzas de 

especial interese no noso contorno (Fr, P, 

N, T, Fc). 

B5.4. Aplicar as leis de Newton 

para a interpretación de fenómenos 

cotiáns. 

B5.4.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton. 
CMCCT CSC 

B5.4.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do enunciado da 

segunda lei- 
CMCCT B5.4.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en distintas situaci óns  

de interacción entre obxectos. 
 

B5.5. Mecanismos de transmisión e 

transformación do movemento, simp les  e 

B5.5. Identificar operadores 

mecánicos de transformación e 

B5.5.1. Describe mediante información escrita e gráfica como transforman e 

transmiten o movemento os distintos mecanismos. CMCCT CCL 
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complexos. transmisión de movementos en 

máquinas e sistemas e empregalos  

para deseñar e montar sistemas 

mecánicos. 

 

B5.5.2. Calcula a relación de transmisión de distintos elementos mecánicos co mo  as  

poleas e as engrenaxes. 
 

CMCCT 

B5.5.3. Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou sistema 

desde o punto de vista estrutural e mecánico. 
 

B5.5.4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada 

sistemas mecánicos. 
 

B5.5.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función  determinada. 
CMCCT CD 

B5.6. Concepto de presión. Presión 

atmosférica. Física da atmosfera. 
B5.6.1. Recoñecer que o efecto 

dunha forza non só depende da súa 

intensidade senón tamén da 

superficie sobre a que actúa. 

B5.6.1.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas en que se pon de man i fes to  a 

relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o efecto resultante. CMCCT CAA 

B5.6.1.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas 

situacións en que varía a superficie na cal se apoia, comparando os resultados e 

extraendo conclusións. CMCCT 

B5.6.2. Aplicar os coñecementos 

sobre a presión atmosférica á 

descrición de fenómenos 

meteorolóxicos e á interpretación 

de mapas do tempo, recoñecendo 

termos e símbolos específicos da 

meteoroloxía. 

B5.6.2.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa 

diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas. 

B5.6.2.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se mostran no prognóstico do tempo 

indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen neles. CMCCT CAA 

B5.6.2.3 Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o 

experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertido s o n de 

non se derrama o contido etc., in ferindo o seu elevado valor. 
CMCCT 

Bloque 6: Enerxía I. 
B6.1. Traballo, a súa relación coa enerxía. 

Formas de intercambio de enerxía: o 

traballo e a calor. 

B6.1.1. Recoñecer que a enerxía é 

a capacidade de producir 

transformacións ou cambios. 

B6.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero 

non crearse ou destruírse, utilizando exemplos. CMCCT CCL 

B6.1.2. Recoñecer que a calor e o 

traballo son dúas formas de 

transferencia de enerxía, 

identificando as situacións en que 

se producen. 

B6.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, 

distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. 

CMCCT 

B6.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de 

calor ou en forma de traballo. 

B6.2. Potencia. Exercicios numéricos 

sinxelos relacionados con estes 
conceptos. 

B6.2. Relacionar os conceptos de 

traballo e potencia na resolución de 
problemas, expresando os 

resultados en unidades do Sistema 

internacional, así como outras de 

B6.2. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en que 

a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, expresando o resultado 
nas unidades do Sistema internacional ou outras de uso común como a caloría, o kWh 

e o CV. 



   Programación ESA 

 

226 

 

uso común. 

B6.3. Enerxía: unidades. Enerxía cinética, 

potencial e mecánica. Principio de 

conservación. 

B6.3. Analizar as transformacións 

entre enerxía cinética e enerxía 

potencial, aplicando o princi pi o d e 

conservación da enerxía mecán i ca 
cando se despreza a forza de 

rozamento, e o principio xeral de 

conservación da enerxía cando 

existe disipación desta debida ao 

rozamento. 

B6.3.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial 

gravitatoria, aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. 

CMCCT CSC 

B6.3.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde dimi núe a 
enerxía mecánica. 

B6.4. Electricidade e circuítos eléctricos. 

Lei de Ohm. 
B6.4. Explicar o fenómeno físico da 

corrente eléctrica e interpretar o 

significado das magnitudes 

intensidade de corrente, diferenza 

de potencial e resistencia, así como 

as relacións entre elas. 

B6.4.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun 

condutor. 

CMCCT 
B6.4.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de co r ren te, 

diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 
B6.4.3. Distingue entre condutores e illantes recoñecendo os principais materiais 

usados como tales. 

Bloque 7: Enerxía II. 

B7.1. Fontes de enerxía convencionais 

fronte ás alternativas. Uso racional da 

enerxía 

B7.1.1. Identificar e comparar as 

diferentes fontes de enerxía 

empregadas na vida diaria nun 
contexto global que implique 

aspectos económicos e ambientais. 

B7.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da 

distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais. 

CMCCT CSC 

B7.1.2. Valorar a importancia de 

realizar un consumo responsable 

das fontes enerxéticas. 

B7.1.2.1. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais fronte ás 

alternativas, argumentando os motivos polos que estas últimas aínda non están 

suficientemente explotadas. 
B7.1.2.2. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía 

mundial propoñendo medidas que poden contribuír ao aforro individual e colectivo. CMCCT CAA 

B7.2. Formas de intercambio de enerxía: 
traballo e calor. 

B7.3. Relacionar cualitativa e 
cuantitativamente a calor cos 

efectos que produce nos corpos: 

variación de temperatura, cambios 

de estado e dilatación 

B7.3.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder 
enerxía, determinando a calor necesaria para que se produza unha variación de 

temperatura dada e para un cambio de estado, representando graficamente as ditas 

transformacións. 

CMCCT CCL 

B7.3.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da 

temperatura final aplicando o concepto de equilibrio térmico. 
CMCCT 

B7.3.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa variación da súa 

temperatura. 
B7.3. Enerxía térmica. Diferenza entre 

calor e temperatura. Escalas de 

temperatura. Efectos da enerxía térmica. 

B7.3.1. Relacionar os conceptos de 

enerxía, calor e temperatura en 

termos da teoría cinético-molecular  

e describir os mecanismos polos 

B7.3.1.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecul ar  

diferenciando entre temperatura, enerxía e calor CMCCT CCEC 

B73.1.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as CMCCT 
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que se transfire a enerxía térmica 

en diferentes situacións cotiás. 
escalas de Celsius e Kelvin. 

B7.3.1.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en 

diferentes situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, xustificando a selección de 

materiais para edificios. 
B7.3.2. Interpretar os efectos da 

enerxía térmica sobre os corpos en  

situacións cotiás e en experienci as  

de laboratorio. 

B7.3.2.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións 

como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas etc. CMCCT CCL 

B7.3.2.2. Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro 
baseado na dilatación dun líquido volátil. 

CMCCT B7.3.2.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias en que se 

poña de manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de temperaturas. 

B7.4. Transformacións de enerxía. 

Aspectos industriais e a xeración de 

enerxía eléctrica nos distintos tipos de 

centrais eléctricas e o seu transporte ata 

as nosas casas. 

B7.4.1. Describir a forma en que se 

xera a electricidade nos distintos 

tipos de centrais eléctricas, así 

como o seu transporte aos lugares 

de consumo. 

B7.4.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en 

enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e 

almacenaxe desta. CMCCT CCL 

CSC 

B7.4.2. Valorar o papel da enerxía 

nas nosas vidas, identificar as 

diferentes fontes, comparar o seu 

impacto ambiental das mesmas e 

recoñecer a importancia do aforro 

enerxético para un 

desenvolvemento sustentable. 

B7.4.2. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de 

enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. 

CMCCT CCL 

CSC 

Bloque 8: Os cambios. 
B8.1. Cantidade de substancia: o mol. B8.1. Recoñecer a cantidade de 

substancia como magnitude 

fundamental e o mol como a súa 

unidade no Sistema internacional 

de unidades. 

B8.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou 

molecular e a constante do número de Avogadro. 

CMCCT 

B8.2. Reaccións e ecuacións químicas. 

Cálculos estequiométricos nas reaccións 

químicas. 

B8.2. Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros supoñendo un rendemento 

completo da reacción, partindo do 

axuste da ecuación química 

correspondente. 

B8.2.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas, 

moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 
 

B8.2.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros 

e supoñendo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 
 

B8.3. Lei de conservación da masa ou lei 

de Lavoisier. 
B8.3. Deducir a lei de conservación 

da masa e recoñecer reactivos e 

produtos a través de experiencias 

B8.3.1. Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representac i ó n d e 

reaccións químicas sinxelas e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de 

conservación da masa. 
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sinxelas no laboratorio ou de 

simulacións dixitais. 
B8.3.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación d a l ei  d e 

conservación da masa en reaccións químicas sinxelas. 

B8.4. Cálculos numéricos con disolucións. 

Concentración molar. Solubilidade. 
B8.4. Realizar cálculos 

estequiométricos con reactivos 

puros supoñendo un rendemento 

completo da reacción, partindo do 

axuste da ecuación química 

correspondente. 

B8.4.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas, 

moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 

CMCCT B8.4.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros 

e supoñendo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en 

estado sólido como en disolución. 

B8.5. Traballo no laboratorio. 

Recoñecemento do material e 

instrumentos básicos do laboratorio, así 

como os símbolos máis frecuentes 

utilizados nas etiquetas de produtos 

químicos. Normas de seguridade. 

B8.5.1.Recoñecer os materiais e 

instrumentos básicos presentes n o  

laboratorio de física e de química; 

coñecer e respectar as normas de 

seguridade e de eliminación de 

residuos para a protección do 

ambiente. 

B8.5.1.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe 

de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. 
 

 
CMCCT 

B8.5.1.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa 

forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de 

seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

B8.5.2. Desenvolver pequenos 

traballos de investigación en que se 

poña en práctica a aplicación do 

método científico e a utilización das 

tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

B8.5.2.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de 

estudo aplicando o método científico, e utilizando as tecnoloxías da informac i ón  e d a 

comunicación para a procura e selección de información e presentación  de 

conclusións. 

CMCCT CAA 

CCL CD CSIEE 

B8.5.2.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo. 
CSIEE CSC 

B8.6. Introdución á química orgánica. B8.6.1. Establecer as razóns da 

singularidade do carbono e val o rar  

a súa importancia na constitución 

dun elevado número de compostos  

naturais e sintéticos. 

B8.6.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma maior número 

de compostos. 

CMCCT 

B8.6.2. Identificar e representar 

hidrocarburos sinxelos mediante as  

distintas fórmulas, relacionalas co n 

modelos moleculares físicos ou 

xerados por computadora e 

coñecer algunhas aplicacións de 
especial interese. 

B8.6.2.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula 

molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. 
 

B8.6.2.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as distintas fórmulas usadas na 

representación de hidrocarburos. 
 

B8.6.2.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese. 
 

 

B8.6.3. Recoñecer os grupos 

funcionais presentes en moléculas 

de especial interese. 

B8.6.3. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de 

alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. 
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B8.7. Formulación e nomenclatura de 

compostos binarios e ternarios habituais. 
B8.7. Nomear e formular 

compostos inorgánicos ternarios 

segundo as normas IUPAC. 
 

B8.7.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 

IUPAC. 

Ámbito Científico-Tecnolóxico. Módulo 4. 

Bloque 1: Números e álxebra. 
B1.1. Números irracionais. Diferenciación  

de números racionais e irracionais. 

Representación de números na recta real . 

Intervalos. Significado e diferentes formas  

de expresión. Potencias de expoñente 

enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. 

Relación entre potencias e radicais. 

Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e 

composto. 

B1.1. Coñecer e utilizar os tipos de 

números e operacións, xunto coas 

súas propiedades e aproximacións, 

para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e 

outras materias do ámbito 

educativo, recollendo, 

transformando e intercambiando 

información. 

B1.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), 

indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
 

CMCCT 

B1.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos 

empregando lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e uti liza a 

notación máis axeitada para as operacións de suma, resta, produto, división e 

potenciación. 
 

CMCCT CD 

B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, interval o s  

e semirrectas, sobre a recta numérica. 
 

CMCCT 
B1.1.4. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as 

propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados. 
 

B1.1.5. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o  

emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 
 

CMCCT CCL 

B1.2. Polinomios: raíces e factorización. 

Importancia das igualdades notables na 

factorización. Resolucións de ecuacións 

sinxelas de grao superior a dous. 

Fraccións alxébricas. Simplificación e 

operacións. 

B1.2. Utilizar con destreza a 

linguaxe alxébrica, as súas 

operacións e as súas propiedades 

B1.2.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 
 

CMCCT 

B1.2.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini ou 

outro método máis axeitado. 
 

B1.2.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas 
sinxelas. 
 

B1.2.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuaci ó ns  d e g rao  

superior a dous. 
B1.2.5. Realiza operacións coas fraccións alxébricas sinxelas. 

B1.3. Resolución de problemas cotiáns e 

doutras áreas de coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas. 

B1.3. Representar e analizar 

situacións e relacións matemáticas 
utilizando ecuacións e sistemas 

para resolver problemas 

B1.3. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas  i n cóg nitas , 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 

CMCCT CCL 
CSIEE 
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matemáticos de contextos reais. 

Bloque 2: Xeometría. 
B2.1. Razón entre lonxitudes, áreas e 

volumes de figuras e corpos semellantes . 

Resolución de problemas xeométricos  n o 

mundo físico: medida e cálculo de 

lonxitudes, áreas e volumes de diferen tes  
corpos. 

B2.1. Calcular magnitudes 

efectuando medidas directas e 

indirectas a partir de situacións 

reais, empregando os instrumentos, 

as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuados, e aplicando a unidade 

de medida máis acorde coa 

situación descrita. 

B2.1.1. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e ap l ícaas  p ara 

resolver problemas xeométricos, asignando as unidades correctas. 
CMCCT CCL 

B2.1.2. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicaci ó n 

do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

CMCCT B2.2. Uso de aplicacións informáticas de 

xeometría dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e propiedades  

xeométricas. Medidas de ángulos no 

sistema sesaxesimal e en radiáns. Razóns 

trigonométricas. Relacións entre elas. 

Relacións métricas nos triángulos. 

B2.2.1. Utilizar aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica, representando corpos 

xeométricos e comprobando, 

mediante interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, 

rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación  

informática de xeometría dinámica, e comproba as súas propiedades xeométricas. 

B2.2.2. Utilizar as unidades 
angulares dos sistemas métrico 

sesaxesimal e internacional, así 

como as relacións e as razóns da 

trigonometría elemental, para 

resolver problemas trigonométricos  

en contextos reais. 

B2.3.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas  
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos. 

CMCCT CD 

Bloque 3: Funcións. 
B3.1. Interpretación dun fenómeno 

descrito mediante un enunciado, unha 

táboa, unha gráfica ou unha expresión 

analítica. Estudo de modelos funcionais: 

lineal, cuadrático, proporcionalidade 

inversa, exponencial e logarítmica. 

Descrición das súas características, 

usando a linguaxe matemática apropiada. 

Aplicación en contextos reais: econ o mía, 

movementos sísmicos, datación de restos  

arqueolóxicos etc.Utilización de 

calculadoras gráficas e software 
específico para a construción e a 

interpretación de gráficas 

B3.1. Identificar relacións 

cuantitativas nunha situación, 

determinar o tipo de función que 

pode representalas, de datos 

numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expresión 

alxébrica. 

B3.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir 

mediante unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas corresp onden tes  

expresións alxébricas. 
 CMCCT CCL 

B3.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas 

magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa, 

exponencial e logarítmica. 
B3.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes  

cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, 

continuidade, simetrías e periodicidade). CMCCT 

B3.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise d a 

gráfica que o describe ou dunha táboa de valores 
CMCCT CCL 
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B3.1.5. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionalidade inversa, exponenciais e logarítmicas. 

Bloque 4: Estatística e probabilidade. 
B4.1. Interpretación, análise e utilidade 

das medidas de centralización (media, 

moda, mediana e cuartís) e dispersión 

(rango, percorrido intercuartílico e 

desviación típica). Comparación de 

distribucións mediante o uso conxunto d e 

medidas de posición e dispersión. Análise 

crítica de táboas e gráficas estatísticas 

nos medios de comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE etc.). 

Aplicacións informáticas que faciliten o 

tratamento de datos estatísticos 

B4.1. Utilizar o vocabulario axeitado 

para a descrición de situacións 

relacionadas co azar e a estatística, 

analizando e interpretando 

informacións que aparecen nos 

medios de comunicación e fontes 

públicas oficiais (IGE, INE etc.). 

B4.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co a 

estatística. 
 

CCL CMCCT 

B4.1.2. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 
 

CSIEE CCL 

CMCCT 

B4.1.3. Calcula e interpreta as medidas de centralización e dispersión utilizando os 

medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador). 

CMCCT CD 

B4.2. Azar e probabilidade, frecuencia dun 

suceso aleatorio. Cálculo de 

probabilidades. Regra de Laplace e 

diagramas de árbore sinxelos. 

B4.2. Estimar a posibilidade de que 

aconteza un suceso asociado a un 

experimento aleatorio sinxelo, 

calculando a súa probabilidade a 

partir da súa frecuencia relativa, a 

regra de Laplace ou os diagramas 
de árbore, identificando os 

elementos asociados ao 

experimento. 

B4.2.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. CMCCT 

B4.2.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións 

relacionadas co azar. CMCCT CCL 

B4.2.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sin xel os  cuxo s 

resultados son equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os suceso s  

elementais, táboas ou árbores ou outras estratexias persoais. 
CMCCT 

B4.2.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas 

opcións en situacións de incerteza. CSIEE CSC 

CMCCT 

Bloque 5: A orixe e evolución da Terra e da vida. 
B5.1. Organización do universo e do 

sistema solar. Factores que determinan a 

posición dun planeta no sistema solar. 

B5.1.1.Recoñecer as ideas 

principais sobre a orixe do universo, 

a formación e a evolución das 

galaxias. 

B5.1.1. A partir da procura de información en diferentes fontes identifica as ideas 

principais sobre a orixe do universo. 

CMCCT CD 

CAA CMCCT 
B5.1.2. Expor a organización do 

universo e do sistema solar, así 

como algunhas das concepcións 

que sobre este sistema planetario 

se tiveron ao longo da historia. 
 

B5.1.2. Recoñece os compoñentes do universo e do sistema solar e describe as s úas  

características xerais. 
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B5.2. Orixe e historia da Terra. Tempo 

xeolóxico: ideas históricas sobre a idade 

da Terra. Principios e procedementos q ue 

permiten reconstruír a súa historia. 

B5.2.1. Recoñecer e contrastar 

feitos que amosen a Terra como un  

planeta cambiante. 

B5.2.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e 

relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. CAA CSIEE 

B5.2.2. Categorizar e integrar os 

procesos xeolóxicos máis 

importantes da historia da Terra. 

B5.2.2. Recoñece os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos  e bi o l ó x icos  

que tiveron lugar ao longo da historia da Terra e identifica a importancia dos fósiles 

guía para datar os devanditos acontecementos. 
CMCCT CCEC 

B5.3. Modelos que explican a estrutura e 

a composición da Terra: xeoquímico e 

dinámico. 

B5.3. Comprender e comparar os 

modelos que explican a estrutura e 

a composición da Terra. 

B5.3. Identifica e compara a partir de esquemas e gráficos os modelos que explican  a 

estrutura e a composición da Terra. CMCCT 

B5.4. A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. 
B5.4.1. Integrar o modelo dinámico  

da estrutura interna da Terra coa 

teoría da tectónica de placas. 

B5.4.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos 

fenómenos superficiais. 
 

 

CMCCT CSIEE 

B5.4.2. Interpretar algúns 

fenómenos xeolóxicos asociados 

ao movemento da litosfera e 

relacionalos coa súa situación en 

mapas terrestres. 

B5.4.2.1. Investiga e explica razoadamente os movementos relativos das p lacas 

litosféricas. CAA CD 

B5.4.2.2. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos e fenómenos 

naturais producidos nos contactos de placas. 
 

CAA CSC 

B5.5. Hipóteses sobre a orixe da vida na 

Terra. Probas e teorías da evolución dos 

seres vivos. A evolución humana. 

Importancia do xacemento de Atapuerca. 

B5.5.1.Hipóteses sobre a orixe da 

vida na Terra. Probas e teorías da 

evolución dos seres vivos. A 

evolución humana. Importancia do 

xacemento de Atapuerca. 
 

B5.5.1. Investiga e distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo, utilizando diferentes fontes de información. 

CMCCT CD 

B5.5.2. Describir a hominización e 

interpretar a importancia do 

xacemento de Atapuerca no 

coñecemento da evolución 

humana. 

B5.5.2. Recoñece e describe as fases da hominización e identifica a importancia do 

xacemento de Atapuerca 
CMCCT CSC 

Bloque 6: A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 

B6.1. Características da materia viva e 

diferenzas coa materia inerte. Niveis de 

organización da materia viva. 

B6.1. Describir os elementos e 

compostos que forman parte dos 

seres vivos e os niveis de 
organización da materia. 

B6.1. Compara a abundancia relativa dos elementos do universo, na atmosfera e n o s  

seres vivos e enumera os tipos de moléculas que forman os seres vivos. 
CMCCT 

B6.2. Características básicas da célula. 

Tipos de células: procariota e eucariota 

(animal e vexetal). Principais estruturas 

celulares e as súas funcións. 

B6.2. Recoñecer que todos os 

seres vivos están formados por 

células, caracterizadas por realizar 

funcións vitais: nutrición (autótrofa e 

heterótrofa); relación e reprodución. 

B6.2.1. Identifica e compara a partir de esquemas e debuxos a célula procariota e a 

eucariota e dentro desta última, una célula animal dunha vexetal, e recoñece a función 

dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 
 CMCCT CAA 

B6.2.2. Analiza a importancia que ten cada unha das funcións vitais (nutrición, relación 

e reprodución) no mantemento da vida. 
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B6.2.3. Compara a nutrición autótrofa e heterótrofa sinalando a relación existente 

entre ambas as dúas e a importancia da nutrición autótrofa para o conxunto dos seres  

vivos. 
 

B6.3. O ciclo celular. Estudo e 

organización do núcleo celular segundo 

as fases do ciclo celular: estrutura da 

cromatina e cromosomas. 

B6.3. Identificar o núcleo celular e a 

súa organización segundo as fases  

do ciclo celular. 

B6.3. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo 

celular, diferenciando a estrutura dun cromosoma e da cromatina. 

B6.4. Importancia e significado biolóxico 

da división celular: mitose e meiose. 
B6.4. Formular e identificar os tipos 

de división celular: mitose e 

meiose, e revisar o seu significado 

e importancia biolóxica. 

B6.4. Describe e establece as diferenzas entre a mitose e a meiose e explica o seu 

significado biolóxico 

CMCCT CCEC 

B6.5. Expresión da información xenética. 

Concepto de xene e código xenético. 

Significado das mutacións e relacións coa 

evolución. 

B6.5.1. Comprender e ilustrar como 

se expresa a información xenética: 

ácidos nucleicos e xenes. 

B6.5.1.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e 

relaciónao co concepto de xene, cromosoma e cariotipo. 
 

B6.5.1.2. Ilustra os mecanismos da expresión xenética. 
 

CMCCT 

B6.5.2. Valorar e recoñecer o papel  

das mutacións na diversidade 

xenética, e comprender a relación 

entre mutación e evolución. 

B6.5.2. Explica en que consiste unha mutación e relaciona a súa presenza coa 

diversidade xenética. CMCCT CCEC 

CCL 

B6.6. Significado da herdanza: princi pi os 

básicos. Coñecer algunhas doenzas 

hereditarias, a súa prevención e o seu 

alcance social. 

B6.6. Formular os principios 

básicos da herdanza e recoñecer  a 

súa base cromosómica. Coñecer 

como se produce a herdanza do 

sexo e identificar algunhas doenzas 

hereditarias, a súa prevención e o 

seu alcance social. 
 

B6.6. Recoñece como se produce a herdanza, utilizando como modelo a herdanza d o  

sexo e identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e 

resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores 

xenealóxicas. CMCCT CAA 

CCEC 

B6.7. Aplicacións da enxeñaría xenética: 

clonación, organismos modificados 
xeneticamente. Implicacións sociais. 

B6.7.1. Identificar as técnicas da 

enxeñaría xenética e do proceso de 
clonación. 

B6.7.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 

reprodutiva. CSC 

B6.7.2. Recoñecer as aplicacións 
da clonación e dos organismos 

modificados xeneticamente (OMX) 

e valorar as súas aplicacións. 

B6.7.2. Interpreta e valora as consecuencias dos avances actuais no campo da 
biotecnoloxía (no campo da agricultura, na gandaría, no ambiente, na saúde, entre 

outros). Investiga sobre exemplos cotiáns. CSC CCEC CD 

Bloque 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde. 
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B7.1. Visión global das funcións vitais e os 

aparellos e sistemas implicados no ser 

humano. Hábitos e estilos de vida 

saudables. Consecuencias para o 

individuo e a sociedade de seguir 

condutas de risco. 

B7.1. Describir os niveis de 

organización do organismo humano 

e as funcións vitais en que 

participan. 

B7.1.1. Sinala os distintos niveis de organización do corpo humano analizando a 

estrutura xerárquica que se establece desde o nivel celular ata o de organismo. CMCCT CAA 

B7.1.2. Identifica os sistemas e aparellos implicados en cada unha das funcións vitais. 
B7.1.3. Investiga sobre as implicacións dos hábitos para a saúde e xustifica con 

exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovelos tanto i n di vi dual  

como colectivamente. 
CAA CSC CD 

B7.2. Función de nutrición. Visión global e 

integradora de aparellos e procesos que 

interveñen na nutrición. Compoñentes e 

funcionamento dos aparellos dixestivo, 

respiratorio, circulatorio e excretor 

B7.2.1. Explicar os procesos 

fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos dos 

aparellos que interveñen nela. 

B7.2.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónaos coa súa 

contribución no proceso. CMCCT CAA 

B7.2.2. Asociar a fase do proceso 

de nutrición que realiza cada 

aparello implicado. 

B7.2.2. Recoñece os compoñentes e a función de cada aparello e de cada sistema 

nas funcións de nutrición. CMCCT 

B7.3. Diferenza entre alimentación e 

nutrición e coñecemento dos principais 

nutrientes e as súas funcións básicas. 

Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 

Importancia dunha boa alimentación. 
Doenzas producidas por trastornos da 

conduta alimentaria: factores de risco e 

prevención. 

B7.3.1. Recoñecer a diferenza 

entre alimentación e nutrición, e 

diferenciar os principais nutrientes e 

as súas funcións básicas. 

B7.3.1.1. Diferencia o proceso de nutrición do proceso de alimentación. 

CMCCT CSC B7.3.1.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo e recoñece hábi to s  

nutricionais saudables. 

B7.3.2. Relacionar as dietas coa 

saúde a través de exemplos 

prácticos e argumentar a 

importancia dunha boa 

alimentación e do exercicio físico 

na saúde, e identificar as doenzas e 

os trastornos principais da conduta 

alimentaria. 

B7.3.2.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais 

presentes neles e o seu valor calórico, empregando para iso diferentes fontes de 

información. 
CAA CD CSC 

B7.3.2.2. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e 

identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 
CAA CSC 

B7.4. Función de relación. Visión global  e 

integradora dos sistemas, aparellos e 

órganos implicados. 

B7.4. Explicar os procesos 

fundamentais da función de 

relación, utilizando esquemas 

gráficos dos aparatos que 

interveñen nela. 

B7.4. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos e os 

sistemas implicados na función de relación e relaciónaos coa súa contribución no 

proceso. CMCCT CAA 

B7.5. Organización e funcionamento 

coordinados do sistema nervioso ante 

diferentes estímulos. Doenzas comúns d o  

sistema nervioso: causas, factores de 

risco e prevención. Alteracións producidas 

por distintos tipos de substancias aditivas  

B7.5.1. Describir os procesos 

implicados na función de relación e 

os sistemas e aparellos implicados, 

e recoñecer e diferenciar os 

órganos dos sentidos e a 

necesidade do seu coidado. 

B7.5.1.1. Recoñecer os efectos que as diferentes drogas teñen sobre a saúde e a 

autoestima das persoas. 

CMCCT B7.5.1.2. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 

sentidos en que se atopan. 
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(alcohol, tabaco, heroína, cánnabis). B7.5.2. Explicar a misión 

integradora do sistema nervioso 

ante diferentes estímulos e 

describir o seu funcionamento e as  

doenzas e alteracións máis 

comúns. 

B7.5.2. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas  co as  

súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

CMCCT CSC 

B7.5.3. Recoñecer os efectos que 

as diferentes drogas teñen sobre a 

saúde e a autoestima das persoas. 

B7.5.3. Enumera as características que presenta unha substancia para ser 

considerada droga e analiza as consecuencias fisiolóxicas, psicolóxicas e so c i ai s  d o  

seu consumo. 

CAA CSC 

CCEC 

B7.6. Asociación das principais glándul as  

endócrinas coas hormonas que sintetizan  

e coa súa función. Principais alteracións. 

B7.6. Asociar as principais 

glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa súa 

función. 

B7.6.1. Identifica a partir de esquemas e gráficos as glándulas endócrinas e asocia 

con elas as hormonas segregadas e a súa función. CMCCT CAA 

B7.6.2. Relaciona determinados problemas de saúde co déficit ou exceso de 

produción dunha hormona específica- CMCCT CSC 

B7.7. Organización e relacións funcionai s  

entre ósos, músculos e sistema nervio so. 

Alteracións frecuentes e prevención das 

lesións. 

B7.7.1. Identificar os principais 

ósos e músculos do aparello 

locomotor e analizar as relacións 

funcionais entre ósos, músculos e 

sistema nervioso. 
 

B7.7.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do 

aparello locomotor e diferenza os tipos de músculos en función do seu tipo de 

contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 
CMCCT CAA 

B7.7.2. Controlar os riscos 
asociados a actividades físico-

deportivas e detallar as lesións 

máis frecuentes no aparello 

locomotor e como se preveñen. 

B7.7.2.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden afectar o ap arel l o  
locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

CMCCT CSC B7.7.2.2. Aplica fundamentos de hixiene postural na práctica de actividades fís i cas  e 

en tarefas cotiás como medio para previr lesións. 

B7.8. Función de reprodución. 

Sexualidade e reprodución. Compoñentes 

e funcionamento do aparello reprodutor 

humano. Cambios físicos e psíquicos na 

adolescencia. Resposta sexual humana. 

Sexo e sexualidade. 

B7.8. Describir os aspectos básicos 

da reprodución diferenciándoa da 

sexualidade e valorar os hábitos 

sexuais saudables como aspectos 

básicos da saúde física, mental e 

social. 

B7.8.1. Explica e diferencia o proceso reprodutivo, como forma de garantir a 

perpetuación da especie, da sexualidade, considerada como unha forma de 

comunicación afectiva e persoal. 
 

CMCCT CSC 

CCL 

B7.8.2. Interpreta esquemas nos que se representan os órganos do aparello 

reprodutor masculino e feminino e especifica a súa función. 
 

CMCCT CAA 

B7.8.3. Describe a función das hormonas nos procesos que se producen ao longo d o  

desenvolvemento físico e psíquico do ser humano en relación coa súa sexualidade. 
 

CMCCT 

B7.9. Métodos anticonceptivos: 

clasificación segundo a súa eficacia e 

recoñecemento da importancia dalgúns 

B7.9. Comprender o funcionamento 

dos métodos anticonceptivos e 

valorar o uso de métodos de 

B7.9.1. Compara a eficacia dos distintos métodos anticonceptivos e analiza os 

factores persoais e sociais que poden determinar o seu uso. 
 

CMCCT CSC 

CCEC 
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deles na prevención de doenzas de 

transmisión sexual. Saúde e hixiene 

sexual. 

prevención de doenzas de 

transmisión sexual. 
B7.9.2. Explica as medidas que se deben tomar para evitar o contaxio das 

enfermidades de transmisión sexual. CMCCT CSC 

CCL 

B7.10. Coñecemento das técnicas de 

reprodución asistida e de fecundación in 

vitro para argumentar o beneficio que 

supuxo este avance científico para a 

sociedade. 

B7.10. Coñecer as principais 

técnicas de reprodución asistida e 

de fecundación in vitro. 

B7.10. Investiga e valora sobre as principais técnicas de reprodución asistida 

razoando en que casos se deben aplicar e os beneficios que supuxo este avance 

científico para a sociedade. CSC CAA CD 

CCEC 

B7.11. Significado de saúde e doenza e 

factores que os determinan. Os 

microorganismos: bacterias e virus. A súa 

importancia. Diferenciación das doenzas 

(infecciosas e non infecciosas) 

B7.11.1. Diferenciar os conceptos 

de saúde e enfermidade segundo a 

OMS e descubrir, a partir do 

coñecemento do concepto de 

saúde e doenza, os factores que as  

determinan. 

B7.11.1.1. Identifica a correlación existente entre algúns factores físicos, ps íq ui cos  e 

sociais e enfermidades relacionadas con estes factores. 
 

CMCCT CSC 

B7.11.1.2. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo 

globalizado e deseña propostas de actuación. CSC CSIEE 

B7.11.2. Clasificar as doenzas e 

determinar as doenzas infecciosas 

e non infecciosas máis comúns que 

afectan a poboación. 

B7.11.2.1. Explica a diferenza entre enfermidades infecciosas e non infecciosas, 

transmisibles e non transmisibles, citando exemplos comúns, e relaciónaas coas súas  

causas. 
 

CMCCT CCL 

B7.11.2.2. Enumera os tipos de microorganismos capaces de provocar enfermid ades  

e explica como defenderse para evitar que se produza unha enfermidade. 
 

CMCCT CSC 

B7.12. Determinación do funcionamento 

básico do sistema inmune. Prevención e 

curación de doenzas: vacinas, soros e 

antibióticos. Uso responsable dos 

medicamentos. 

B7.12. Determinar o funcionamento 

básico do sistema inmune e as 

continuas contribucións das 

ciencias biomédicas, e describir a 

importancia do uso responsable 

dos medicamentos. 

B7.12.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade e valora o papel das 

vacinas como método de prevención das doenzas. 
CMCCT CSC 

CCL 

B7.12.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas 

infecciosas máis comúns e medidas para facer un uso responsable dos 

medicamentos. 
CSC CCEC 

B7.13. Medidas positivas para a mellora 

da saúde: hábitos e estilos de vida 

saudables. Doazón de células e órganos. 

B7.13.1. Recoñecer e transmitir a 

importancia que ten a prevención 

como práctica habitual e identificar 

hábitos  vida saudables como 

método de prevención das 

doenzas. 

B7.13.1. Recoñece que hábitos son adecuados ou inadecuados para manter un 

estado óptimo de saúde e para previr enfermidades e mellorar a calidade de vida e 

xustifica con exemplos as eleccións que se poden realizar para promover eses hábitos 

de forma individual e colectiva. 
CSC CAA 

CSIEE 

B7.13.2. Identificar as 

consecuencias positivas da doazón 

de células, sangue e órganos. 

B7.13.2. Xustifica a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a 

sociedade e para o ser humano. CSC CCEC 

Bloque 8: Ecoloxía e ambiente. Xestión sustentable do planeta. 
B8.1. Dinámica do ecosistema. Ciclo da 

materia e fluxo de enerxía. Transferencia 

B8.1.1. Expresar como se produce 

a transferencia de materia e 

B8.1.1.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas e v al o ra a 

súa importancia para a vida en xeral e o seu mantemento. CMCCT CSC 
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de materia e enerxía ao longo dunha 

cadea ou rede trófica, e consecuencias 

prácticas na xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser humano. 

enerxía ao longo dunha cadea ou 

rede trófica e deducir as 

consecuencias prácticas na xestión 

sustentable dalgúns recursos por 

parte do ser humano. 

B8.1.1.2. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e 

a súa eficiencia enerxética. 
CAA CSIEE 

B8.1.2. Relacionar as perdas 

enerxéticas producidas en cada 

nivel trófico co aproveitamento d os  

recursos alimentarios do planeta 
desde un punto de vista 

sustentable. 

B8.1.2. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos 

por parte do ser humano, valorando criticamente a súa importancia utilizando 

contextos próximos. CMCCT CAA 

CSC 

B8.2. Factores que desencadean 

desequilibrios nos ecosistemas e 

estratexias para restablecer o seu 

equilibrio. 

B8.2. Identificar nun ecosistema o s  

factores desencadeantes de 

desequilibrios e establecer 

estratexias para restablecer o seu 

equilibrio. 

B8.2. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun 

ecosistema. 
CMCCT CAA 

B8.3. Impactos das actividades humanas 

nos ecosistemas: problemas de 

contaminación ambiental actuais. 
Repercusión da actividade humana so bre 

a atmosfera, a auga e o solo. Actitudes 

que contribúan á súa solución. 

B8.3.1. Recoñecer as actividades 

humanas que contribúen aos 

principais problemas do ambiente. 

B8.3.1. Identifica os principais problemas do ambiente que afectan o planeta. 
CSC CSIEE 

B8.3.2. Contrastar algunhas 

actuacións humanas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar a 

súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar a 

deterioración da atmosfera, a auga 

e o solo. 

B8.3.2.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa 

sobre os ecosistemas: contaminación da atmosfera, da auga e do solo, desertización , 

esgotamento de recursos etc. 

CMCCT CCL 

CCEC CSC 

B8.3.2.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e 

analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno  p róx imo , 

elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 
CMCCT CSIEE 

CCL CD 

B8.4. Os residuos e a súa xestión. 

Procesos de tratamento de residuos e a 

xestión que dos residuos se fai no seu 

contorno próximo. Importancia da recollida 

selectiva de residuos e a súa repercusi ó n  

no ámbito familiar e social. Actitudes que 

contribúan a diminuír os residuos que 

xeramos: regra dos tres R 

B8.4.1. Concretar procesos de 

tratamento de residuos e describir a 

xestión que dos residuos se fai no 

seu contorno próximo. 

B8.4.1. Describe os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a súa 

recollida selectiva. 

CSC CSIEE 

B8.4.2. Contrastar argumentos a 
prol da recollida selectiva de 

residuos e repercusión na esfera 

familiar e social da importancia de 

practicar a regra dos tres R. 

B8.4.2. Argumenta os pros e os contras da reciclaxe e da reuti lización de recursos 
materiais, utilizando para iso distintas fontes de información. 

CSC CAA CD 
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B8.5. Uso das enerxías renovables como 

factor fundamental para un 

desenvolvemento sustentable. 

Consecuencias ambientais do consumo 

humano de enerxía. Actitudes que 

contribúan a diminuír o consumo de 

enerxía 

B8.5. Asociar a importancia da 

utilización das enerxías renovables  

no desenvolvemento sustentable. 

B8.5. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento 

sustentable do planeta. 

CSC CCEC 
CAA 
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4. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES NO ÁMBITO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO. 

A proposta curricular do ensino de persoas adultas fai necesario un tratamento 
diferenciado na súa posta en práctica. O currículo do ámbito científico-tecnolóxico está 
condicionado polas características específicas do alumnado adulto ao que se dirixe, pola 

organización interdisciplinar e integradora do ámbito, con coñecementos procedentes de 
varias disciplinas e polas distintas modalidades de ensino que se poden presentar: 
presencial, semipresencial e a distancia. 
As persoas adultas caracterízanse por posuíren un grao de madureza que non ten o 

alumnado adolescente, e por disporen dunha ampla bagaxe de experiencias persoais e 
de coñecementos construídos ao longo da súa vida en diversos contextos: persoal, 
familiar, laboral e social. Aínda que inicialmente estas experiencias e estes coñecementos 
poidan representar unha vantaxe para a aprendizaxe, en moitas ocasións responden a 

crenzas erróneas moi asentadas no seu pensamento, polo que son difíciles de remover. 
Porén, unha vez revisados e recoñecidos os posibles erros, é máis doada a súa 
substitución polos novos coñecementos adquiridos e o establecemento de relacións entre 
eles, co que se consegue unha aprendizaxe significativa. O carácter integrador, pero 

tamén instrumental, do ámbito científico-tecnolóxico fai posible o estudo dunha realidade 
sempre plural e complexa, o que facilita o tratamento dos contidos dun xeito globalizado, 
motivador e significativo. Por iso convén partir de situacións, de obxectos de estudo e de 
problemas próximos ao alumnado procedentes da vida cotiá, do contorno laboral ou do 

mundo natural, abordando o seu estudo dun xeito global coas estrategias e os 
procedementos propios das matemáticas, das ciencias e da tecnoloxía, como a resolución 
de problemas abertos ou o método de traballo por proxectos. 
Tendo en conta que unha das finalidades principais da educación de persoas adultas é a 

formación dunha cidadanía crítica e libre, capaz de participar democraticamente na 
sociedade, resulta nomeadamente importante capacitar os alumnos e as alumnas para 
comprenderen cuestións científicas que lles atinxen como persoas e como cidadáns e 
cidadás (saúde individual e pública, investigación con células troncais, etc.), ou que 

afectan local e globalmente o planeta (incendios, cambio climático, sobreexplotación dos 
recursos naturais, diminución da biodiversidade, etc.).  
 
Principios metodolóxicos básicos sobre os que se debe basear a educación das 

persoas adultas no ámbito científico-tecnolóxico: 

• Fomentar aprendizaxes significativas e funcionais orientadas á aplicación 

práctica dos coñecementos adquiridos en situacións diversas e a variedade de 

problemas: tendo en conta as experiencias e os coñecementos  previos do alumnado 

para se ir achegando progresivamente a interpretacións máis elaboradas sobre o 

mundo que o rodea. Planificando a realización de actividades que respondan ás 

inquietudes e ás necesidades do alumnado, que dean relevancia e sentido práctico ao 

seu traballo, usando estratexias e procedementos propios da ciencia. Aplicando os 

coñecementos adquiridos a novas situacións da vida cotiá ou laboral, para asegurar a 

súa funcionalidade. 
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• Presentar os contidos de xeito integrado en conexión cos outros ámbitos do 

currículo: seleccionando obxectos de estudo e problemas relacionados coa vida cotiá 

e o contorno laboral que faciliten un tratamento integrado e útil dos contidos. Utilizando 

preferentemente o método de proxectos na resolución de problemas técnicos, polo seu 

carácter planificador e motivador, e o seu poder para desenvolver as capacidades que 

se poñen en xogo durante todo o proceso. 

Realizando actividades globalizadas que permitan o tratamento interdisciplinar en 
coordinación co profesorado dos outros ámbitos. Fomentar a autonomía, a iniciativa 

persoal, o traballo en equipo e a creatividade para se enfrontar á resolución de todo 
tipo de problemas: presentando situacións problemáticas en que o alumnado, 
individualmente ou en grupos, teña que abordar de xeito autónomo e creativo todas as 
fases do proceso: análise do problema e emisión de hipóteses, procura de estratexias 

de resolución, comprobación das hipóteses, extracción e debate das conclusións, etc. 
Facilitando o traballo en equipo, a colaboración entre o alumnado, a discusión en 
grupo, o intercambio de puntos de vista no seo do alumnado, e entre este e o 
profesorado, a adopción de distintos xeitos de agrupamento segundo a situación, etc. 

• Atender á diversidade do alumnado con ritmos de aprendizaxe, motivacións, 

intereses e dispoñibilidade persoal diferentes: pondo ao dispor do alumnado 

actividades con diferentes graos de complexidade ou dificultade que permitan 

progresar en función das posibilidades de cadaquén. Utilizando recursos didácticos e 

fontes de información moi variadas: gráficas, textos, táboas de datos, imaxes, 

experiencias en obradoiros e en laboratorios, prensa, documentais, internet, 

procesadores de texto, follas de cálculo, etc.   

• Incorporar os recursos tecnolóxicos e informáticos na procura de información e 

na resolución de problemas: empregando o procesador de texto na elaboración de 

traballos escritos, a folla de cálculo na representación de gráficas de funcións e 

estatísticas, programas de deseño asistido nos traballos tecnolóxicos, programas de 

presentacións para traballos en equipo, a calculadora científica nos cálculos ordinarios, 

etc. Observando, manipulando e mesmo confeccionando, sempre que sexa posible, 

modelos matemáticos e xeométricos, atómicos e moleculares, materiais propios dos 

laboratorios de ciencias e de tecnoloxía, etc. Propondo pequenos proxectos de 

investigación experimental que impliquen a planificación do traballo, a comprobación de 

hipóteses e a elaboración de conclusións en pequenos grupos.  

Desenvolver estratexias que fomenten actitudes responsables e o espírito crítico do 
alumnado para mellorar a súa participación na vida cultural, social, política e 
económica: analizando situacións conflitivas procedentes do medio natural e as 

consecuencias das accións humanas sobre el, en contextos concretos e de actualidade 
como os incendios, a explotación dos recursos naturais, os espazos protexidos, etc., 
participando en iniciativas que contribúan á súa conservación e á súa mellora. 
Fomentando os hábitos de coidado e saúde corporal, e o espírito crítico respecto 

dalgunhas prácticas sociais pouco saudables. 
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5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN NO 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO. 

Debido as características específicas da educación secundaria para persoas adultas 
teremos en conta os seguintes aspectos recollidos na Orde do 20 de Marzo de 2018 pola 
que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 
ARTIGO 36. DESENVOLVEMENTO DA AVALIACIÓN. 
1. A avaliación forma parte do proceso educativo e valora tanto o desenvolvemento 
como os resultados da aprendizaxe, co fin de verificar o progreso, detectar as 

dificultades e adoptar as medidas necesarias para que o alumnado poida continuar o 
proceso de ensino aprendizaxe.  
2. Os criterios de avaliación que se recollen no anexo IB da presente orde serán o 
referente para avaliar a consecución dos obxectivos propostos para as ensinanzas 

conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.  
3. A avaliación será formativa e continua, diferenciada segundo os distintos niveis en 
módulos que integran o currículo. As programacións didácticas establecerán e darán a 
coñecer os criterios obxectivos da avaliación continua.  

4. O equipo docente, integrado polo profesorado de cada grupo ou clase coordinado pola 
persoa titora, actuará de maneira colexiada ao longo do proceso de avaliación e na 
adopción das decisións resultantes deste proceso.  
5. Ao inicio do curso, o profesorado responsable dos distintos ámbitos de coñecemento 

realizará a todo o alumnado unha avaliación inicial, cuxos resultados orientarán sobre a 
adecuación do currículo ás características e aos coñecementos do alumnado.  
6. Na avaliación das aprendizaxes do alumnado que realiza estudos de educación 
secundaria para persoas adultas pola modalidade a distancia teranse en conta, ademais 

dos resultados das probas presenciais parciais, a realización das tarefas propostas de 
forma telemática, o grao e calidade da participación e aqueloutros elementos recollidos 
nas respectivas programacións didácticas. 
ARTIGO 37. MEDIDAS DE REFORZO. 

1. Os equipos de profesorado dos centros que impartan o ensino básico para as persoas 
adultas deberán establecer na concreción curricular do centro os criterios de promoción 
tanto de nivel como de módulo dentro de cada ámbito.  
2. Se no proceso de avaliación continua se observa que o progreso da persoa adulta non 

responde aos obxectivos programados, o profesorado tomará as medidas oportunas para 
garantir a consecución dos obxectivos. Estas medidas adoptaranse en calquera momento 
do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 
adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo.  

ARTIGO 38. PROMOCIÓN POR ÁMBITO. 
 Na educación secundaria para persoas adultas o alumnado poderá estar cursando 
módulos diferentes nos distintos ámbitos de coñecemento e a promoción será por ámbitos 
de forma independente. Dentro de cada ámbito, o alumnado non poderá ser avaliado dun 

módulo sen ter superado previamente o precedente ou ter sido promovido a el. . 
ARTIGO 39. AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 
Para facilitar o progreso do alumnado no seu itinerario formativo e facilitar tamén o 
recoñecemento da formación obtida en contextos non formais, realizaranse, como 
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mínimo, dúas probas escritas por módulo en cada un dos tres ámbitos de coñecemento.  
ARTIGO 40. PROMOCIÓN. 

 De acordo cos criterios de promoción establecidos na concreción curricular do centro, o 
equipo de avaliación, presidido polo titor ou titora do grupo, poderá decidir a promoción ao 
módulo seguinte do alumnado que, avaliado negativamente nun dos módulos dun ámbito 
de coñecemento, acadase, a xuízo do equipo docente, o nivel de madureza que lle 

permita continuar con aproveitamento os estudos dese módulo seguinte.  
ARTIGO 41. AVALIACIÓNS EXTRAORDINARIAS. 
 O alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos de cada ámbito 
cursados no primeiro cuadrimestre poderá realizar antes de finalizar o mes de maio unha 

avaliación extraordinaria deses módulos. Igualmente, o alumnado que non superase a 
avaliación ordinaria dos módulos cursados no segundo cuadrimestre poderá realizar no 
mes de setembro, nas datas que cada ano se determinen, unha avaliación extraordinaria. 
O equipo avaliador de cada grupo de alumnos decidirá, tras a realización destas probas 

extraordinarias, sobre a titulación ou promoción aos módulos seguintes daquel alumnado 
que as realizase. 
 

6. NORMAS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

FALTAS DE ASISTENCIA. 
A asistencia ás clases é obrigatoria, en caso de perder un 10% de asistencia ás clases 
perderase o dereito a avaliación continua, o alumno que perda devandito dereito só se 
poderá presentar ao exame final ordinario de Febreiro(Módulos 1 e 

3)/Xuño(Módulos 2 e 4) con toda a materia impartida ao longo de devandito módulo.  
Catro faltas de puntualidade non xustificadas supoñen unha falta de asistencia non 
xustificada, en caso de reiterarse estas faltas de puntualidade non xustificadas poderase 
chegar a perder o dereito a avaliación continua.  

Considéranse faltas xustificadas todas aquelas que se presente xustificante médico ou 
ben un contrato de traballo que indique que o alumno non pode asistir ás clases, de ser 
así, si o alumno pagou a cota correspondente ás fotocopias faráselle entrega dos 
apuntamentos dados en clase e poderá presentarse aos exames.  

Os exames son de asistencia obrigatoria, no caso de que a ausencia a devandito 
exame estea xustificada o alumno terá dereito a realizar devandito exame ao final da 
avaliación correspondente.  
TRABALLOS  

Os traballos respecto da materia impartida en clase son obrigatorios, a non 
presentación dalgún deles ten como consecuencia o suspenso na avaliación 
correspondente, tendo que realizar o exame de recuperación de toda a materia impartida 
na avaliación.  

Os traballos teñen que ser entregados en data e presentados correctamente, de non ser 
así se suspende a avaliación,tendo que presentarse o alumno á recuperación 
correspondente con toda a materia da avaliación como se indicou anteriormente.  
EXAMES  

Os módulos divídense en dúas avaliacións, cada unha delas terá a súa correspondente 
recuperación, todos os módulos contan cun exame ordinario e un extraordinario indicado 
na táboa seguinte: 
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 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 

Convocatoria 
ordinaria 

Febreiro Xuño Febreiro Xuño 

Convocatoria 

extraordinaria 
Maio Setembro Maio Setembro 

 
En cada avaliación realizaranse polo menos dous exames, para superar a avaliación 

débese aprobar todos os exames, en caso de non ser así poderían darse varios casos:  

• Un alumno ten un só exame cunha nota comprendida entre 4.5 e 5, neste caso 
aprobaráselle a avaliación a condición de que a media dos exames dea maior que 
5.  

• Un alumno ten un ou varios exames con nota inferior a 4.5, neste caso o profesor 
decidirá, según o rendemento en clase do alumno, o criterio respecto á 
recuperación. En ningún  caso se farán medias con exames de nota inferior a 3.5. 
 

• Todo alumno que deba presentarse a algunha das recuperacións se lle pondrá 
como nota da avaliación un 5 en caso de ser superada esta. 

 
A nota de cada avaliación calcúlase seguindo a seguinte porcentaxe: 80% notas de 

exames e 20% actitude en clase, esta derradeira porcentaxe será añadida sempre e 
cando a actitude do alumno na clase sexa igual ou superior a 7 puntos sobre 10. Con 
respecto a actitude na clase valoraránse os seguintes aspectos: asistencia, atención e 
participación en case, orden e limpeza nos traballos, respeto e tolerancia na aula. 

O alumno que non recupere a primeira avaliación na súa recuperación correspondente 
deberá examinarse automaticamente no exame ordinario (Febreiro ou Xuño dependendo 
do módulo)  con toda a materia impartida no ámbito..  
O exame ordinario (Febreiro ou Xuño dependendo do módulo) está dividido en dous 

partes, 5 puntos correspondentes a cada avaliación, é dicir 10 puntos en total. Será 
necesario para superalo que o alumno saque polo menos un 2 en cada parte e polo 
menos un 5 no cómputo global do exame.  
O exame extraordinario de Maio non está dividido en partes, para superalo o alumno debe 

sacar un 5 no cómputo global do exame. 
No caso de superar o examen ordinario ou extraordinario a nota imposta sempre será un 
5. 
 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO ÁMBITO 
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO.    

Na Orde do 20 de Marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as persoas 
adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia veñen as 
estratexias e técnicas máis axeitadas para o proceso de ensino e aprendizaxe en cada un 
dos bloques de contidos. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Os alumnos da ESA participarán nas actividades programadas polo centro durante o 

curso escolar, estas serán a festa do magosto, o Entroido e a festa de fin de curso.  
 

9. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 

Contribuiremos a este punto mediante a lectura dos temas e exercicios propostos por 
parte dos alumnos e mediante a recomendación de lecturas relacionadas cos distintos 
temas tratados. 

 

10. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC.  

O ámbito científico-tecnolóxico fomenta as TIC tanto nas sesións teóricas comas nas 
prácticas. Contribuiremos o fomento das TIC mediante o acceso dos alumnos as salas de 

ordenadores (para a súa familiarización cos distintos programas e con Internet) e o 
desenrolo de actividades en soporte informático (presentacións en Powerpoint, empleo do 
Word…). 

 

 
 

11. ANEXO I 

 
Tendo en conta a situación de pandemia que se viviu en cursos anteriores, cabe a 

posibilidade de que algún alumno/a teña que ausentarse de forma xustificada durante o 
curso. Nestes casos establécense as seguintes consideracións: 
 

• Comprobarasese que todo o alumnado teña posibilidades de recibir e presentar 

traballos telematicamente. Crearase un grupo de correo electrónico para contactar 

co alumnado e onde poden recibir  indicacións, apuntamentos e tarefas . Terán o 

enderezo electrónico da profesora do ámbito para solicitar calquera aclaración ou 

enviar os seus traballos nunha foto ou documento PDF. 

• Todos os materiais do curso estarán colgados na aula virtual do IES na que os 

alumnos estarán matriculados. As actividades de matemáticas irán precedidas 

dunha breve explicación teórica e algún exemplo resolto que sirva como modelo 

para os exercicios propostos. No caso das outras materias do ámbito traballarase 

cos materiais didácticos da educación para adultos que aparecen en 

www.edu.xunta.gal e as actividades levarán indicacións sobre o traballo pedido. 

Farase referencia tamén a enderezos de Internet que resulten de utilidade.  
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• Rexistrarase o grao de participación, atención e aproveitamento das diferentes 

actividades tanto presenciais como telemáticas 

• Para aquel alumnado con dificultades de conexión xustificadas, flexibilizaranse os 

prazos de entrega e o ritmo de traballo. En ningún caso, o alumnado se verá  

prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de formato de ensino 

presencial a ensino telemático.  

• Cando un alumno/a teña previsto un exame nos días de ausencia ao centro 

educativo no momento da súa incorporación resolveranse as dúbidas e fixarase a 

nova data para a realización da proba. 

 

 

 


