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1.    Estándares   de   aprendizaxe   e   competencias   imprescindibles  
 

Obxect 

ivos  

Contidos  Criterios   de   avaliación  Estándares   de   aprendizaxe  Competenci 

as   clave  

Métodos   Estatísticos   e   Numéricos.   2º   de   bacharelato  

 Bloque   1.   Mostraxe    

UNIDADE   1:   INICIACIÓN   Á   ESTATÍSTICA.   
UNIDADE   2:   MEDIDAS   DE   CENTRALIZACIÓN   E   POSICIÓN  
UNIDADE   3:   DISTRIBUCIÓNS   BIDIMENSIONAIS  
UNIDADE   4:   TÉCNICAS   DE   RECONTO  
UNIDADE   5:   CÁLCULO   DE   PROBABILIDADES  
UNIDADE   7:   DISTRIBUCIÓN   BINOMIAL  
UNIDADE   8:   DISTRIBUCIÓN   NORMAL  

h  

i  

l  

m  

● B1.1.  Fundamentos   

probabilísticos.  Distribucións  de    

probabilidade.   

● B1.1.  Identificar  os  fenómenos  que      

poden  modelizarse  mediante  as     

distribucións  de  probabilidade    

binomial  e  normal,  calculando  os      

seus  parámetros,  asignando  a     

probabilidade  aos  sucesos    

correspondentes  e  tomando    

decisións  ante  situacións  que  se      

axusten  a  unha  distribución  binomial      

ou  normal,  por  medio  da  asignación       

de  probabilidades  aos  sucesos     

correspondentes.   

● MENB1.1.1.  Distingue  fenómenos    

aleatorios,  discretos  ou  continuos,     

que  poden  modelizarse  mediante     

unha  distribución  binomial  ou     

normal,  e  manexa  con  soltura  as       

correspondentes  táboas  para    

asignarlles  probabilidades  aos    

sucesos,  analizándoos  e  decidindo     

a   opción   máis   conveniente.   

CMCCT  

UNIDADE   9:   MOSTRAXE  

i  

l  

● B1.2.   Poboación   e   mostra.   

● B1.3.   Mostraxe:   tipos.  

● B1.4.  Parámetros  poboacionais  e     

estatísticos   dunha   mostra.   

● B1.5.  Distribucións  dunha    

mostra.  

● 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.  

● MENB1.2.1.  Valora  a    

representatividade  dunha  mostra  a     

partir   do   seu   proceso   de   selección.  

CMCCT  

CSIEE  

● 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.  

CMCCT  

UNIDADE   2:   MEDIDAS   DE   CENTRALIZACIÓN   E   POSICIÓN  

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

l  

m  

n  

ñ  

o  

p  

● B1.6.  Identificación  das  fases  e      

tarefas  dun  estudo  estatístico.     

Elaboración  e  presentación  da     

información  estatística.  Análise  e     

descrición  de  traballos    

relacionados  coa  estatística  e  o      

azar,  interpretando  a  información     

e  detectando  erros  e     

manipulacións.   

● B1.3.  Presentar  e  describir     

ordenadamente  información   

estatística  utilizando  vocabulario  e     

unhas  representacións  adecuados,  e     

analizar  de  forma  crítica  e      

argumentada  informes  estatísticos    

presentes  nos  medios  de     

comunicación,  publicidade  e  outros     

ámbitos,  prestando  especial    

atención  á  súa  ficha  técnica  e       

detectando  posibles  erros  e     

manipulacións  na  súa  presentación     

e  conclusións  e  analizando,  de      

forma  crítica,  informes  estatísticos     

presentes  nos  medios  de     

comunicación  e  noutros  ámbitos,     

detectando  posibles  erros  e     

manipulacións  na  presentación  de     

determinados   datos.   

● MENB1.3.1.  Analiza  de  forma  crítica      

e  argumentada  información    

estatística  presente  nos  medios  de      

comunicación  e  outros  ámbitos  da      

vida  cotiá,  valorando  a  incidencia      

dos  medios  tecnolóxicos  no     

tratamento  e  representación  gráfica     

de  datos  estatísticos  que  proveñen      

de   diversas   fontes.  

CCL  

CMCCT  

CD  

CSC  

CCEC  
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 Bloque   2.   Estatística   inferencial    

UNIDADE   10:   ESTIMACIÓN   DE   PARÁMETROS  
UNIDADE   11:   CONTRASTE   DE   HIPÓTESES  

i  

l  

● B2.1.  Estimación  puntual  e  por      

intervalos.   

● B2.2.  Decisións  estatísticas.    

Hipóteses  estatísticas.  Contraste    

de  hipóteses.  Cálculo  das  rexións      

de  aceptación  e  rexeitamento,  e      

formulación   da   regra   de   decisión.   

● B2.3.  Erros  de  tipo  I  e  II.  Nivel  de          

significación.  Potencia  dun    

contraste.  Relacións  entre  σ,  μ  e       

o   tamaño   da   mostra.  

● B2.1.  Estimar  parámetros    

descoñecidos  dunha  poboación    

cunha  fiabilidade  ou  un  erro      

prefixados.  

● 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.  

CMCCT  

● 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.  

CMCCT  

CAA  

 Bloque   3.   Probabilidade   condicionada    

UNIDADE   6:   PROBABILIDADE   CONDICIONADA  

i  

l  

● B3.1.  Experimentos  simples  e     

compostos.  Probabilidade   

condicionada.  Dependencia  e    

independencia   de   sucesos.  

● B3.2.  Regra  do  produto.  Regra      

das  probabilidades  totais.  Regra     

de   Bayes.  

● B3.1.  Asignar  probabilidades  a     

sucesos  aleatorios  en  experimentos     

simples   e   compostos.  

● MENB3.1.1.  Aplica  as  regras  do      

produto,  as  probabilidades  totais  e  a       

regra  de  Bayes  ao  cálculo  de       

probabilidades   de   sucesos.  

CMCCT  

UNIDADE   12:   CADEAS   DE   MARKOV  

i  

l  

● B3.3.  Cadeas  de  Markov.     

Distribucións  estacionarias.   

Cadeas   absorbentes.   

● B3.4.  Clasificación,  identificación    

e  cálculo  das  probabilidades  dos      

estados   en   cadeas   de   Markov.  

● 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.   

● 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.  

CMCCT  

 Bloque   4.   Series   temporais    

UNIDADE   13:   SERIES   TEMPORAIS  

i  

l  

● B4.1.  Series  de  tempo:     

compoñentes.   

● B4.2.  Curva  de  tendencia.     

Determinación  de  curvas  de     

tendencia  por  diversos  métodos     

como  o  axuste  por  mínimos      

cadrados.   

● B4.3.  Índice  estacional.  Índices     

cíclicos.   Variación   irregular.   

● B4.1.  Analizar  e  interpretar     

cuantitativa  e  cualitativamente  series     

cronolóxicas  mediante  o  estudo  das      

compoñentes   que   aparecen   nelas.   

●  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.   

CCL  

CMCCT  

 Bloque   5.   Programación   lineal    

UNIDADE   14:   PROGRAMACIÓN   LINEAL  

3  



Métodos   estatísticos   e   numéricos    -    Curso   2019/2020  
 

i  

l  

● B5.1.  Desigualdades.   

Inecuacións  lineais.  Problema    

estándar  de  programación  lineal.     

Función  obxectivo.  Solución    

factible.   

● B5.2.   Problema   dual.   

● B5.3.  Formulación  e  resolución     

de  problemas  de  programación     

lineal  con  dúas  variables  por      

métodos  gráficos  e  interpretación     

das   solucións   obtidas.   

● B5.1.  Resolver  problemas  de     

optimización  extraídos  de  situacións     

reais  de  carácter  científico,     

tecnolóxico,  económico  e  social     

enunciados  na  linguaxe  natural,     

traducíndoos  á  linguaxe  alxébrica  e      

utilizando  as  técnicas  de     

programación  lineal,  e  interpreta  as      

solucións   obtidas.   

● MENB5.1.1.  Resolve  problemas    

provenientes  de  diversos  campos,     

utilizando  a  linguaxe  alxébrica  con      

soltura  e  a  programación  lineal  con       

dúas  variables  para  obter  a      

solución,  e  interpreta  os  resultados      

obtidos  no  contexto  do  problema      

formulado.  

CMCCT  

CAA  

CSC  

 Bloque   6.   Métodos   numéricos    

UNIDADE   15:   RESOLUCIÓNS   DE   ECUACIÓNS  

i  

l  

● B6.1.  Díxitos  significativos.    

Truncamento  e   

arrendondamento.  Erro   

acumulado.  Erros  absoluto  e     

relativo.   

● B6.2.   Converxencia.   

● B6.3.  Métodos  de  resolución  de      

ecuacións   cunha   incógnita.   

● B6.4.  Métodos  de  resolución  de      

sistemas   lineais.   

● B6.5.  Métodos  de  cálculo  de      

integrais  definidas.  Cálculo  de     

superficies.   

● B6.1.  Utilizar  as  técnicas  de  cálculo       

numérico  na  resolución  de     

problemas  contextualizados  dos    

campos  científico,  tecnolóxico  ou     

económico,  traducíndoos  á  linguaxe     

alxébrica  adecuada  e  estudando  as      

relacións  funcionais  que  interveñen     

neles.   

● 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.   

CMCCT  

CSIEE  

● MENB6.1.2.  Calcula  áreas    

utilizando   métodos   numéricos.  

CMCCT  

UNIDADE   16:   INTERPOLACIÓN  

i  

l  

● B6.6.   Interpolación   polinómica.  ● 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.   

● 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.  

CMCCT  

● MENB6.2.2.  Analiza  relacións  entre     

variables  que  non  se  axusten  a       

ningunha  fórmula  alxébrica  e  amosa      

destreza  no  manexo  de  datos      

numéricos.  

CMCCT  
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2.   Avaliación   e   cualificación  

Avaliación  

Procedementos:  
 
Para   a   cualificación   da   terceira   avaliación,   terase   en   conta   

● O   traballo   diario   e   a   realización   das   actividades   propostas.  
● Cumprimento   dos   prazos   das   entregas.  
● Realización   de   probas   online.  
● Participación   en   foros,   chats   ou   videoclases.  
● Corrección   e   comunicación   de   erros.  

 

Instrumentos:  
 

● Actividades   do   libro   de   texto   ou   dixital.  
● Arquivos   de   tarefas:   multimedia   (presentacións,   fotos,   audios,  

vídeos),   textos,   gráficas,   follas   e   software   de   cálculo,   taboleiros  
dixitais.  

● Probas   dixitais:   cuestionarios   ou   actividades   similares,   para   facer   en  
tempo   limitado   a   través   da   aula   virtual.  

● Supervisión   de   rexistros   de   acceso   ao    LMS   utilizado    (Moodle   ou  
similar)   e   asistencia   ás   videoclases.  

● Probas   orais   de   verificación   de   autoría   mediante   videoconferencia  
(Webex   ou   similar)  

● Probas   presenciais   no   caso   de   que   a   situación   o   permita.  
 

Cualificación   final  

Recuperación   da   1ª   e   2ª   avaliación:  
 
Proporanse   diferentes   tarefas   ou   probas   limitadas   no   tempo,   correspondentes   aos  
estándares   de   aprendizaxe   das   devanditas   avaliacións   que   os   alumnos   terán   que  
entregar   vía   online   nas   datas   establecidas.  
A   recuperación   por   este   medio   computará   coma   un   5   para   o   cálculo   da   nota   final.   
A   realización   destas   tarefas   será   un   requisito   de   carácter   obrigatorio   para   superar   a  
materia,   e   computará   como   apto   ou   non   apto.  

 
A   cualificación   da   3ª   avaliación:  

- Traballo   realizado   ao   longo   da   3ª   avaliación   (Mínimo   do   50%)  
- Proba   presencial   ou   a   distancia   en   tempo   real   (ata   o   50%   da   nota)  

 
A   cualificación   final   do   curso   obterarse   de:  
 

ax  m  ;  
À

3
1ª+2ª+3ª

2
1ª+2ª Á
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Proba  
extraordinaria   de  

setembro   

Se   a   situación   o   permite:   exame   presencial   referido   aos   estándares   até   o   inicio   do  
estado   de   alarma.  
 

Avaliación   de  
materia  

pendentes  

Criterios   de   avaliación   da   convocatoria   ordinaria:  
 
Considerase   aprobada   a   materia   pendente   no   mes   de   xuño   sempre   que   se   cumpran  
os   requisitos   seguintes:  
 
Alumnos   que   aprobaron   a   1ª   proba   parcial:  

- Avaliación   positiva   da   entrega   dun   boletín   de   exercicios   correspondentes   aos  
contidos   da   2ª   parte.   

- Nota   de   3   ou   superior   na   materia   do   curso   no   que   están   actualmente.  
 
Alumnos   que   NON   superaron   a   1ª   proba   parcial:  

- Avaliación   positiva   da   entrega   dun   boletín   de   exercicios   correspondentes   aos  
contidos   de   todo   o   curso  

- Nota   de   3   ou   superior    na   materia   do   curso   no   que   están   actualmente.  
 
De   xeito   excepcional   neste   curso   aprobarase   a   materia   pendente   aos   alumnos   que  
superen   a   materia   do   curso   actual   en   calquera   das   convocatorias   (ordinaria   e  
extraordinaria)   e   tivesen   acadado   unha   cualificación   de   3   na   materia   pendente.  
Neste   caso   a   nota   final   será   5.  
 
As   probas   de   avaliación   de   materias   pendentes   deberán   estar   rematadas   o   día   10  
de   xuño.  
 

Criterios   de   cualificación:  
 

Para   o   alumnado   que   teña   aprobada   a   primeira   parte,   a   cualificación   será   
 

2
"1ª proba presencial" + "boletíns 2ª parte"

 
 

Para   os   restantes   ,   a   cualificación   máxima   será   de   5.   Para   optar   a   unha  
maior   nota,   tería   que   realizar   unha   proba   telemática   ou   presencial,   se  
a   situación   o   permite.  

Procedementos   e   instrumentos   de   avaliación:  
 
Os   mesmos   que   na   materia   ordinaria  
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3.   Metodoloxía   e   actividades   do   3º   trimestre    (recuperación,   repaso,   reforzo,   e   no   seu   caso,  
ampliación)  

Actividades  

Actividades   do   libro   de   texto/dixital  
Actividades   interactivas  
Tarefas   na   aula   virtual  
Foros   e   chat   de   discusións  
Videoclases  

 

Metodoloxía  
(alumnado   con  

conectividade   e   sen  
conectividade):  

 
O   alumnado   consulta   os   materiais   e   as   dúbidas   empregando   a   aula   virtual   e   o  
correo   electrónico.  
 
Para   a   entrega   de   tarefas   manuscritas   admítese    fotografía   do   documento  
sempre   e   cando   acaden   un   mínimo   de   calidade.  
 
As   tarefas   son   corrixidas   e   explicadas   empregando   os   mesmos   medios.   
 
Ademais,   contémplase   a   posibilidade   de   videoclases   para   impartición   de  
contidos,   consulta   de   dúbidas   ou   probas   orais.  

 

Materiais   e   recursos  

Aula   virtual   para   comunicación   e   o   desenvolvemento   do   traballo   diario.  
Libro   de   texto   ou   libro   dixital   para   desenvolvemento   de   contidos.  
Correo   electrónico   e   mensaxería   para   consultas   e   entregas.   
Ferramenta   de   videoconferencia   (Webex   ou   similar)  
 
 
 

 
 

4.   Información   e   publicidade  

Información   ao  
alumnado   e   ás  

familias  

A   comunicación   coas   familias   realizarase   a   través   da   web   do   centro   e   da   ferramenta  

de   mensaxería   ABALAR   ou   correo   electrónico.  

 

A   comunicación   co   alumnado   mediante   a   mensaxería   e   taboleiros   da   aula   virtual   e  

correo   electrónico  

 
 

Publicidade   Publicación   obrigatoria   na   páxina   web   do   centro.  
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