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 0. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 0.1. ENTORNO EDUCATIVO 

 O  IES  Johan  Carballeira  está  situado  na  vila  mariñeira  de  Bueu,  que  forma  parte  da  península  de 
 O Morrazo, na provincia de Pontevedra. 

 Bueu  é  un  concello  relativamente  pequeno,  cunha  superficie  de  aproximadamente  trinta 
 quilómetros cadrados, e cunha poboación duns 12.000 habitantes. 

 A  economía  de  Bueu  baséase  fundamentalmente  no  mar:  a  pesca  artesanal,  o  marisqueo  a  flote 
 e  os  cultivos  mariños  en  batea  integran  as  principais  actividades.  Isto  combinado  cunha  discreta 
 actividade  agropecuaria,  turismo  de  tempada  e  outras  actividades  da  administración  e  servizos 
 en xeral. 

 O  nivel  socioeconómico  das  familias  do  noso  alumnado  é  en  xeral  medio.  A  ocupación  dos  pais 
 na  pesca  provoca  períodos  prolongados  de  ausencia  paterna  do  fogar,  o  cal  xera  problemas  que 
 repercuten a nivel educativo. 

 0.2. O CENTRO 

 O IES Johan Carballeira no curso 2021-2022 oferta as seguintes ensinanzas: 
 •  Secundaria  e  Bacharelato  (Modalidade  Ciencias  e  Tecnoloxía,  modalidade  Humanidades 

 e Ciencias Sociais) en réxime ordinario. 
 •  Ciclos  formativos  en  réxime  ordinario:  FPB  de  Peiteado  e  Estética,  Ciclo  medio  de 

 Estética  Persoal  Decorativa,  Ciclo  medio  de  Peiteado  e  Cosmética  Capilar,  FPB  de 
 Fabricación  e  Montaxe,  Ciclo  medio  de  Soldadura  e  Caldeiraría,  Ciclo  superior  de 
 Construcións  Metálicas,  Ciclo  medio  de  Xestión  Administrativa,  Ciclo  superior  de 
 Administración e Finanzas. 

 •  Réxime  de  adultos  (Ensinanzas  básicas  iniciais,  ESA  e  Bacharelato  de  adultos  nas 
 modalidades de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades e Ciencias Sociais) 

 •  Ademais, comparte ensinanza co Centro de Formación Profesional Marítimo Pesqueiro. 

 Trátase  dun  centro  dinámico,  activo  e  cunha  participación  salientable  por  parte  de  toda  a 
 comunidade educativa. 

 0.3. O DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 O  Departamento  de  Matemáticas  do  IES  Johan  Carballeira  de  Bueu  está  formado,  no  presente 
 curso  escolar  2021-2022,  por  sete  docentes.  Unha  delas  ostenta  o  cargo  de  Vicedirectora  do 



 centro. 

 A  relación  de  profesorado  do  Departamento,  así  como  as  materias  impartidas,  pódese  consultar 
 na seguinte táboa: 

 PROFESOR  MATERIA  CURSO  GRUPO 

 Uxío Pazos Silva 

 Matemáticas I 
 Matemáticas II 
 Matemáticas Aplicadas CCSS I 
 Matemáticas Aplicadas CCSS II 
 ESA 

 1º BACH 
 2º BACH 
 1º BACH 
 2º BACH 
 3º E 4º 

 NOCTURNO 
 NOCTURNO 
 NOCTURNO 
 NOCTURNO 
 NOCTURNO 

 Mercedes Vilas Martínez 

 Reforzo 
 Matemáticas Académicas 
 Matemáticas Aplicadas CCSS II 
 Matemáticas I 
 Matemáticas Aplicadas CCSS I 
 Métodos Estatísticos e Numéricos 

 2º ESO 
 4º ESO 

 2º BACH 
 1º BACH 
 2º BACH 
 2º BACH 

 A 
 C 

 Desdobre 
 C 
 C 

 Paulo González Ogando 

 Matemáticas II 
 Matemáticas II 
 Matemáticas Académicas 
 Métodos Estatísticos e Numéricos 
 STEMBACH 
 Xefatura de Departamento 

 2º BACH 
 2º BACH 
 3º ESO 

 2º BACH 
 1º-2º BACH 

 A 
 B 
 A 

 A-B 

 Noelia Lamosa Torres 
 Matemáticas 
 Matemáticas  
 Vicedirección 

 1º ESO 
 1º ESO 

 A 
 B 

 Rafael Sanmartín  Fraga 

 Matemáticas 

 Matemáticas 

 Ciencias Aplicadas II 

 Reforzo 

 2º ESO 

 2º ESO 

 2º FPB 

 2º ESO 

 A 

 B 

 María Elena Oliveira Souto 

 Matemáticas Aplicadas 
 Matemáticas - Agrupamento 
 Matemáticas Aplicadas 
 Ciencias Aplicadas I 

 3º ESO 
 2º ESO 
 4º ESO 
 1º FPB 

 B 
 A-B 
 B 

 María Carmen Villameá 
 Hernández 

 Matemáticas I 
 Matemáticas Académicas 
 Matemáticas - Agrupamento 
 Ciencias Aplicadas I 
 Reforzo 

 1º BACH 
 3º ESO 
 1º ESO 
 1º FPB 
 1º ESO 

 Desdobre 
 B 

 A-B 



 0.4. INTENCIÓNS EDUCATIVAS 

 Como  Departamento  de  Matemáticas,  o  profesorado  que  o  compón  ten  unha  gran  meta  común: 
 preténdese  que  o  noso  alumnado  sexa  quen  de  comprender  que  esta  disciplina  forma  parte  da 
 nosa cultura, tanto histórica como socialmente, e como tal consiga apreciala e valorala. 

 Somos  conscientes  de  que  a  sociedade  actual  demanda,  en  todos  os  ámbitos  profesionais,  un 
 maior  dominio  de  ideas  e  destrezas  matemáticas  das  que  se  precisaban  hai  un  tempo.  Temos  a 
 responsabilidade  de  formar  cidadáns  preparados  que  se  adapten  con  eficacia  aos  cambios  que 
 poidan xurdir. 

 Preténdese  conseguir  que  todo  o  alumnado  poida  acadar  os  obxectivos  propostos  e  adestre  as 
 súas  competencias  para  incorporarse  á  vida  adulta,  e  para  iso  hai  que  pretar  atención  ás 
 diferentes  motivacións,  intereses  e  ritmos  de  aprendizaxe  do  alumnado  e  garantir  que  reciba  as 
 medidas  pertinentes  para  atender  á  diversidade  de  actitudes,  capacidades  e  intereses  en  cada 
 etapa. 

 Para  que  a  aprendizaxe  sexa  efectiva,  tratarse  sempre  de  apoiar  os  novos  coñecementos  que 
 pretendemos  que  o  alumnado  constrúa  do  xeito  máis  autónomo  posible,  na  súa  propia 
 experiencia,  e  tamén  de  presentalos  preferentemente  nun  contexto  práctico,  de  resolución  de 
 tarefas. 

 Procurarase  abordar  os  conceptos  dende  situacións  intuitivas  e  cercanas  ao  alumnado,  para 
 logo  retomalos  dende  novos  puntos  de  vista  que  engadan  certos  elementos  de  complexidade.  A 
 consolidación dos contidos realizarase sempre de xeito gradual e cíclico. 

 O  emprego  de  recursos  manipulativos  e  interactivos,  e  de  programas  e  aplicacións  didácticas 
 que  sirvan  de  catalizadores  do  pensamento,  será  prioritario  para  os  membros  do  Departamento. 
 Cóidase  que  na  construción  do  coñecemento,  os  medios  tecnolóxicos  son  ferramentas 
 esenciais  para  ensinar,  aprender  e,  en  definitiva,  facer  matemáticas.  Ademais,  estes 
 dispositivos  son  familiares  para  o  alumnado,  que  os  emprega  con  normalidade  na  vida  cotiá, 
 polo que o traballo nesta materia e na aula debe reflectir esta realidade. 

 As  dificultades  que  se  atopan  radican  fundamentalmente  na  baixa  autoestima  cara  ás 
 matemáticas  de  gran  parte  do  alumnado,  baseada  sobre  todo  en  fracasos  en  cursos  anteriores; 
 o  escaso  nivel  de  motivación;  as  peculiaridades  derivadas  da  especial  etapa  psicoevolutiva  do 
 alumnado,  especialmente  nos  primeiros  cursos  da  ESO;  e  a  propia  natureza  abstracta,  lóxica  e 
 dedutiva da materia. 

 A  inestabilidade  pola  transición  lexislativa,  e  as  complicacións  derivadas  da  adaptación  aos 
 continuos  marcos  legais,  tampouco  contribúen  a  que  o  profesorado  se  concentre  no 
 verdadeiramente importante: o alumnado e a súa formación integral. 



 1. CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE 

 Na  área  de  Matemáticas  incídese  no  adestramento  de  todas  as  competencias  de  xeito 
 sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns a ela. 

 1. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 Esta  área  posibilita  en  todos  e  cada  un  dos  seus  aspectos  a  competencia  matemática,  a  partir 
 do  coñecemento  dos  contidos  e  a  súa  variedade  de  procedementos  de  cálculo,  análise,  medida 
 e  estimación  da  realidade  que  envolve  o  alumnado  como  instrumento  imprescindible  no 
 desenvolvemento do pensamento e compoñente esencial de comprensión. 

 Os descritores que se traballarán fundamentalmente serán: 

 •  Comprometerse  co  uso  responsable  dos  recursos  naturais  para  promover  un 
 desenvolvemento sostible. 

 •  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 arredor nosa e responder preguntas. 

 •  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. 

 •  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. 

 2. Comunicación lingüística 

 Para  fomentar  o  seu  desenvolvemento  desde  a  área  de  Matemáticas  débese  insistir  na 
 incorporación  do  esencial  da  linguaxe  matemática  á  expresión  habitual  e  á  adecuada  precisión 
 no  seu  uso  e,  por  outra  parte,  nos  contidos  asociados  á  descrición  verbal  dos  razoamentos  e 
 dos procesos. 

 Para  iso,  en  cada  unidade  didáctica,  adestrarse  polo  menos  un  descritor  de  cada  un  destes 
 indicadores. 

 Os descritores que se priorizarán serán: 

 •  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 



 •  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

 •  Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra, 
 escoita atenta ao interlocutor... 

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

 3. Competencia dixital 

 A  lectura  e  creación  de  gráficas,  a  organización  da  información  en  forma  analítica  e 
 comparativa,  a  modelización  da  realidade,  a  introdución  á  linguaxe  gráfica  e  estatística,  o  uso 
 de  calculadoras  e  ferramentas  tecnolóxicas  e  outros  procesos  matemáticos  contribúen  ao 
 desenvolvemento desta competencia. 

 Para iso, nesta área, traballaranse os seguintes descritores da competencia: 

 •  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

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

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

 4. Conciencia e expresións culturais 

 A  achega  matemática  faise  presente  en  multitude  de  producións  artísticas,  así  como  as  súas 
 estratexias  e  procesos  mentais  fomentan  a  conciencia  e  a  expresión  cultural  das  sociedades. 
 Igualmente  o  alumnado,  mediante  o  traballo  matemático  poderá  comprender  diversas 
 manifestacións  artísticas  sendo  capaz  de  utilizar  os  seus  coñecementos  matemáticos  na 
 creación das súas propias obras. 

 Polo tanto nesta área, traballaranse os seguintes descritores: 

 •  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

 •  Apreciar  a  beleza  das  expresións  artísticas  e  as  manifestacións  de  creatividade  e  gusto 
 pola estética no ámbito cotiá. 

 •  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 5. Competencias sociais e cívicas 

 A  utilización  de  estratexias  persoais  de  cálculo  e  de  resolución  de  problemas  facilita  aceptar 
 outros  puntos  de  vista,  o  que  é  indispensable  á  hora  de  realizar  un  traballo  cooperativo  e  en 
 equipo. Recoñecer e valorar as achegas alleas enriquece ao alumnado. 

 Para iso adestraranse os seguintes descritores: 

 •  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no contexto da escola. 

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



 •  Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  nos  ámbitos  de  participación 
 establecidos. 

 6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 As  estratexias  matemáticas  como  a  resolución  de  problemas,  que  inclúen  a  planificación,  a 
 xestión  do  tempo  e  dos  recursos,  a  valoración  dos  resultados  e  a  argumentación  para  defender 
 o  proceso  e  os  resultados,  axudan  ao  desenvolvemento  desta  competencia.  Esta  axuda  será 
 maior  na  medida  que  se  fomente  actitudes  de  confianza  e  de  autonomía  na  resolución  de 
 situacións abertas e problemas relacionados coa realidade concreta que vive o alumnado. 

 Os descritores que se adestrarán son: 

 •  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias. 

 •  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

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

 •  Atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian. 

 •  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 7. Aprender a aprender 

 A  autonomía  na  resolución  de  problemas  en  Matemáticas,  xunto  coa  verbalización  do  proceso 
 de resolución axuda á reflexión sobre o aprendido, favorecendo esta competencia. 

 Para  o  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender  cómpre  tamén  incidir  desde  a 
 área  nos  contidos  relacionados  coa  autonomía,  a  perseveranza,  a  sistematización,  a  mirada 
 crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. 

 Os descritores que se adestrarán serán os seguintes: 

 •  Identificar  potencialidades  persoais  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaxe,  funcións 
 executivas... 

 •  Aplicar  estratexias  para  a  mellora  do  pensamento  creativo,  crítico,  emocional, 
 interdependente... 

 •  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

 •  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 



 2. RÉXIME XERAL-ORDINARIO. ESO 

 2.1. MATEMÁTICAS 1º ESO 

 O  alumnado  de  1º  ESO  do  IES  Johan  Carballeira  repártese  en  dous  grupos  clase,  existindo 
 ademais  un  Agrupamento  Específico  para  alumnado  con  certas  dificultades  en  determinadas 
 materias, entre elas as Matemáticas. 

 Establecerase  unha  coordinación  integral  no  deseño  das  tarefas  avaliables,  na  secuenciación 
 dos  contidos  e  nos  métodos   e  criterios  de  avaliación,  así  como  unha  metodoloxía  similar  aínda 
 que adaptada as características do alumnado de cada grupo clase. 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Na  seguinte  táboa,  reflíctese  a  relación  entre  os  obxectivos  (mediante  a  letra  correspondente)  e 
 os  contidos  e  criterios  de  avaliación  extraídos  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se 
 establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación 

 f 
 h 

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

 B1.1.  Expresar  verbalmente  e  de  forma  razoada  o  proceso  seguido  na 
 resolución dun problema. 

 e 
 f 
 h 

 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. 
 B1.3.  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. 

 B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de  resolución  de 
 problemas,  realizando  os  cálculos  necesarios  e  comprobando  as  solucións 
 obtidas. 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 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 

 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. 



 de regularidades e leis, 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. 

 b 
 e 
 f 

 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. 

 b 
 f 
 h 

 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. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

 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. 

 b 
 e 
 f 
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 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. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 

 m 
 n 
 ñ 
 o 

 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. 

 b 
 g 

 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. 



 b 
 g 

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

 B1.10.  Reflexionar  sobre  as  decisións  tomadas,  e  aprender  diso  para 
 situacións similares futuras. 

 e 
 f 
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 B1.7.  Utilización  de  medios 
 tecnolóxicos  no  proceso  de 
 aprendizaxe para: 
 Recollida  ordenada  e 
 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  levados  a  cabo  e  os 
 resultados  e  as  conclusións 
 obtidos. 
 Consulta,  comunicación  e 
 compartición,  en  ámbitos 
 apropiados, da indea 

 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. 

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.7.  Utilización  de  medios 
 tecnolóxicos  no  proceso  de 
 aprendizaxe para: 
 Recollida  ordenada  e 
 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  levados  a  cabo  e  os 
 resultados  e  as  conclusións 
 obtidos. 
 Consulta,  comunicación  e 
 compartición,  en  ámbitos 
 apropiados,  da  información  e 
 das ideas 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. 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B2.1.  Números  negativos: 
 significado  e  utilización  en 
 contextos reais. 
 B2.2.  Números  enteiros: 

 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. 



 h  representación,  ordenación  na 
 recta  numérica  e  operacións. 
 Operacións con calculadora. 
 B2.3.  Fraccións  en  ámbitos 
 cotiáns.  Fraccións 
 equivalentes.  Comparación  de 
 fraccións.  Representación, 
 ordenación e operacións. 
 B2.4.  Números  decimais: 
 representación,  ordenación  e 
 operacións. 
 B2.5.  Relación  entre  fraccións 
 e  decimais.  Conversión  e 
 operacións. 
 B2.6.  Potencias  de  números 
 enteiros  e  fraccionarios  con 
 expoñente  natural: 
 operacións. 
 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  ou  outros 
 medios tecnolóxicos. 

 e 
 f 
 g 
 h 

 B2.10.  Divisibilidade  dos 
 números  naturais:  criterios  de 
 divisibilidade. 
 B2.11.  Números  primos  e 
 compostos.  Descomposición 
 dun  número  en  factores. 
 Descomposición  en  factores 
 primos. 
 B2.12.  Múltiplos  e  divisores 
 comúns  a  varios  números. 
 Máximo  común  divisor  e 
 mínimo  común  múltiplo  de 
 dous  ou  máis  números 
 naturais. 
 B2.13.  Potencias  de  números 
 enteiros  e  fraccionarios  con 
 expoñente  natural: 
 operacións. 
 B2.14.  Potencias  de  base  10. 
 Utilización  da  notación 
 científica  para  representar 
 números grandes. 
 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  ou  outros 
 medios tecnolóxicos. 

 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. 

 e 
 f 

 B2.8.  Xerarquía  das 
 operacións. 
 B2.9.  Elaboración  e  utilización 
 de  estratexias  para  o  cálculo 
 mental,  para  o  cálculo 

 B2.3.  Desenvolver,  en  casos  sinxelos,  a  competencia  no  uso  de  operacións 
 combinadas  como  síntese  da  secuencia  de  operacións  aritméticas,  aplicando 
 correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental. 



 aproximado  e  para  o  cálculo 
 con  calculadora  ou  outros 
 medios tecnolóxicos. 

 e 
 f 

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

 B2.4.  Elixir  a  forma  de  cálculo  apropiada  (mental,  escrita  ou  con  calculadora), 
 usando  diferentes  estratexias  que  permitan  simplificar  as  operacións  con 
 números  enteiros,  fraccións,  decimais  e  porcentaxes,  e  estimando  a 
 coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 

 e 
 f 
 g 
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 B2.15.  Cálculos  con 
 porcentaxes  (mental,  manual 
 e  con  calculadora).  Aumentos 
 e diminucións porcentuais. 
 B2.16.  Razón,  proporción  e 
 taxa.  Taxa  unitaria.  Factores 
 de  conversión.  Magnitudes 
 directamente  proporcionais. 
 Constante  de 
 proporcionalidade. 
 B2.17.  Resolución  de 
 problemas  nos  que  interveña 
 a  proporcionalidade  directa  ou 
 variacións  porcentuais. 
 Repartición  directamente 
 proporcional. 

 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 
 directamente proporcionais. 

 e 
 f 
 g 
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 B2.18.  Iniciación  á  linguaxe 
 alxébrica. 
 B2.19.  Tradución  de 
 expresións  da  linguaxe  cotiá, 
 que  representen  situacións 
 reais, á alxébrica, e viceversa. 
 B2.20.  Significados  e 
 propiedades  dos  números  en 
 contextos  diferentes  ao  do 
 cálculo:  números  triangulares, 
 cadrados, pentagonais, etc. 
 B2.21.  A  linguaxe  alxébrica 
 para  xeneralizar  propiedades 
 e  simbolizar  relacións. 
 Obtención  de  fórmulas  e 
 termos  xerais  baseada  na 
 observación  de  pautas  e 
 regularidades.  Valor  numérico 
 dunha expresión alxébrica. 

 B2.6.  Analizar  procesos  numéricos  cambiantes,  identificando  os  patróns  e  as 
 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. 

 f 
 h 

 B2.22.  Ecuacións  de  primeiro 
 grao  cunha  incógnita 
 (métodos  alxébrico  e  gráfico). 
 Resolución.  Interpretación  das 
 solucións.  Ecuacións  sen 
 solución.  Resolución  de 
 problemas. 

 B2.7.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para  simbolizar  e  resolver  problemas 
 mediante  a  formulación  de  ecuacións  de  primeiro  grao,  aplicando  para  a  súa 
 resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos. 

 f 
 h 

 B3.1.  Elementos  básicos  da 
 xeometría  do  plano.  Relacións 
 e  propiedades  de  figuras  no 
 plano:  paralelismo  e 
 perpendicularidade. 
 B3.2.  Ángulos  e  as  súas 
 relacións. 
 B3.3.  Construcións 
 xeométricas  sinxelas: 
 mediatriz  e  bisectriz. 
 Propiedades. 
 B3.4.  Figuras  planas 

 B3.1.  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. 



 elementais:  triángulo,  cadrado 
 e figuras poligonais. 
 B3.5.  Clasificación  de 
 triángulos  e  cuadriláteros. 
 Propiedades e relacións. 

 e 
 f 

 B3.6.  Medida  e  cálculo  de 
 ángulos de figuras planas. 
 B3.7.  Cálculo  de  áreas  e 
 perímetros  de  figuras  planas. 
 Cálculo  de  áreas  por 
 descomposición  en  figuras 
 simples. 
 B3.8.  Circunferencia,  círculo, 
 arcos e sectores circulares. 

 B3.2.  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  axeitada, 
 e expresar o procedemento seguido na resolución. 

 e 
 f 

 B3.9.  Poliedros  e  corpos  de 
 revolución:  elementos 
 característicos  e  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.). 

 e 
 f 
 l 
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 B3.10.  Propiedades, 
 regularidades  e  relacións  dos 
 poliedros.  Cálculo  de 
 lonxitudes,  superficies  e 
 volumes do mundo físico. 
 B3.11.  Uso  de  ferramentas 
 informáticas  para  estudar 
 formas,  configuracións  e 
 relacións xeométricas. 

 B3.4.  Resolver  problemas  que  leven  consigo  o  cálculo  de  lonxitudes, 
 superficies  e  volumes  do  mundo  físico,  utilizando  propiedades,  regularidades 
 e relacións dos poliedros. 

 f  B4.1.  Coordenadas 
 cartesianas:  representación  e 
 identificación  de  puntos  nun 
 sistema  de  eixes 
 coordenados. 

 B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 

 f  B4.2.  Concepto  de  función: 
 variable  dependente  e 
 independente.  Formas  de 
 presentación  (linguaxe 
 habitual,  táboa,  gráfica  e 
 fórmula). 

 B4.2.  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). 

 f  B4.2.  Concepto  de  función: 
 variable  dependente  e 
 independente.  Formas  de 
 presentación  (linguaxe 
 habitual,  táboa,  gráfica  e 
 fórmula). 

 B4.3. Comprender o concepto de función. 

 b 
 e 
 f 
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 B4.3.  Funcións  lineais. 
 Cálculo,  interpretación  e 
 identificación  da  pendente  da 
 recta.  Representacións  da 
 recta  a  partir  da  ecuación  e 
 obtención  da  ecuación  a  partir 
 dunha recta. 
 B4.4.  Utilización  de 
 calculadoras  gráficas  e 
 software  específico  para  a 
 construción  e  a  interpretación 
 de gráficas. 

 B4.4.  Recoñecer,  representar  e  analizar  as  funcións  lineais,  e  utilizalas  para 
 resolver problemas. 

 a 
 b 
 c 
 d 

 B5.1.  Poboación  e  individuo. 
 Mostra. Variables estatísticas. 
 B5.2.  Variables  cualitativas  e 
 cuantitativas. 
 B5.3.  Frecuencias  absolutas, 

 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  adecuadas,  organizando  os  datos  en  táboas  e  construíndo 
 gráficas,  calculando  os  parámetros  relevantes  e  obtendo  conclusións 



 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 relativas e acumuladas. 
 B5.4.  Organización  en  táboas 
 de  datos  recollidos  nunha 
 experiencia. 
 B5.5.  Diagramas  de  barras  e 
 de  sectores.  Polígonos  de 
 frecuencias. 
 B5.6.  Medidas  de  tendencia 
 central. 

 razoables a partir dos resultados obtidos. 

 e 
 f 
 h 

 B5.4.  Organización  en  táboas 
 de  datos  recollidos  nunha 
 experiencia. 
 B5.5.  Diagramas  de  barras  e 
 de  sectores.  Polígonos  de 
 frecuencias. 
 B5.6.  Medidas  de  tendencia 
 central. 
 B5.7.  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. 

 e 
 f 
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 B5.8.  Fenómenos 
 deterministas e aleatorios. 
 B5.9.  Formulación  de 
 conxecturas  sobre  o 
 comportamento  de  fenómenos 
 aleatorios  sinxelos  e  deseño 
 de  experiencias  para  a  súa 
 comprobación. 
 B5.10.  Frecuencia  relativa  dun 
 suceso  e  a  súa  aproximación 
 á  probabilidade  mediante  a 
 simulación  ou 
 experimentación. 

 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  significativo  de  veces  a  experiencia  aleatoria,  ou 
 o cálculo da súa probabilidade. 

 b 
 f 
 h 

 B5.11.  Sucesos  elementais 
 equiprobables  e  non 
 equiprobables. 
 B5.12.  Espazo  mostral  en 
 experimentos  sinxelos. 
 Táboas  e  diagramas  de 
 árbore sinxelos. 
 B5.13.  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 expe 
 rimentación. 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación 
 correspondente a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 



 Criterio 
 de 
 avaliación 

 Estándares 

 Grao mínimo para 
 superar a área 

 Indicador mínimo de logro 

 T 1  T 2  T 3  CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

 C.C.  Instrumentos de avaliación / 

 Procedementos de avaliación (%)* 

 MA-B1.1 

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

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS:  Observación 
 sistemática.Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS:  Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CCL 
 CMCT 

 MA-B1.2 

 1º-MAB1.2.1 - 
 Analiza e 
 comprende o 
 enunciado dos 
 problemas (datos, 
 relacións entre os 
 datos, e contexto do 
 problema). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CMCT 

 MA-B1.2 

 1º-MAB1.2.2 - 
 Valora a información 
 dun enunciado e 
 relaciónaa co 
 número de solucións 
 do problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática.Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas.  

 CMCT 

 MA-B1.2 

 1º-MAB1.2.3 - 
 Realiza estimacións 
 e elabora 
 conxecturas sobre 
 os resultados dos 
 problemas para 
 resolver, valorando a 
 súa utilidade e 
 eficacia. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas.  

 CMCT 

 MA-B1.2 

 1º-MAB1.2.4 - Utiliza 
 estratexias 
 heurísticas e 
 procesos de 
 razoamento na 
 resolución de 
 problemas, 
 reflexionando sobre 
 o proceso de 
 resolución. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS:  Diario de clase. 
 Resolución de exercicios e problemas.. 

 CMCT 
 CAA 

 MA-B1.3 

 1º-MAB1.3.1 - 
 Identifica patróns, 
 regularidades e leis 
 matemáticas en 
 situacións de 
 cambio, en 
 contextos 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: . Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as  CMCT 

 CCEC 



 numéricos, 
 xeométricos, 
 funcionais, 
 estatísticos e 
 probabilísticos. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
 Resolución de exercicios e problemas.  

 MA-B1.3 

 1º-MAB1.3.2 - Utiliza 
 as leis matemáticas 
 achadas para 
 realizar simulacións 
 e predicións sobre 
 os resultados 
 esperables, 
 valorando a súa 
 eficacia e 
 idoneidade 

 Utiliza as leis matemáticas 
 achadas para realizar 
 simulacións e predicións 
 sobre os resultados 
 esperables 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS:  Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CMCT 

 MA-B1.4 

 1º-MAB1.4.1 - 
 Afonda nos 
 problemas logo de 
 resolvelos, 
 revisando o proceso 
 de resolución e os 
 pasos e as ideas as 
 importantes, 
 analizando a 
 coherencia da 
 solución ou 
 procurando outras 
 formas de 
 resolución. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 
 Resolución de exercicios e problemas.  

 CMCT 

 MA-B1.4 

 1º-MAB1.4.2 - 
 Formúlase novos 
 problemas a partir 
 dun resolto, 
 variando os datos, 
 propondo novas 
 preguntas, 
 resolvendo outros 
 problemas 
 parecidos, 
 formulando casos 
 particulares ou máis 
 xerais de interese, e 
 establecendo 
 conexións entre o 
 problema e a 
 realidade. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 
 CAA 

 MA-B1.5 

 1º-MAB1.5.1 - 
 Expón e argumenta 
 o proceso seguido, 
 ademais das 
 conclusións obtidas, 
 utilizando distintas 
 linguaxes (alxébrica, 
 gráfica, xeométrica e 
 estatístico-probabilís 
 tica). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS:  Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CCL 
 CMCT 

 MA-B1.6 
 1º-MAB1.6.1 - 
 Identifica situacións 

 Identifica situacións 
 problemáticas da realidade 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 CMCT 
 CSC 



 problemáticas da 
 realidade 
 susceptibles de 
 conter problemas de 
 interese 

 susceptibles de conter 
 problemas de interese 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 MA-B1.6 

 1º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 
 CSIEE 

 MA-B1.6 

 1º-MAB1.6.3 - Usa, 
 elabora ou constrúe 
 modelos 
 matemáticos 
 sinxelos que 
 permitan a 
 resolución dun 
 problema ou duns 
 problemas dentro do 
 campo das 
 matemáticas 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CMCT 

 MA-B1.6 

 1º-MAB1.6.4 - 
 Interpreta a solución 
 matemática do 
 problema no 
 contexto da 
 realidade 

 Interpreta a solución 
 matemática do problema 
 no contexto da realidade 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios 
 e problemas .Rúbrica. 

 CMCT 

 MA-B1.6 

 1º-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. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 

 MA-B1.7 

 1º-MAB1.7.1 - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións sobre el 
 e os seus 
 resultados, 
 valorando outras 
 opinións 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 
 CAA 
 CSC 



 MA-B1.8 

 1º-MAB1.8.1 - 
 Desenvolve 
 actitudes axeitadas 
 para o traballo en 
 matemáticas 
 (esforzo, 
 perseveranza, 
 flexibilidade e 
 aceptación da crítica 
 razoada). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MA-B1.8 

 1º-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 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 

 MA-B1.8 

 1º-MAB1.8.3 - 
 Distingue entre 
 problemas e 
 exercicios, e adopta 
 a actitude axeitada 
 para cada caso. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CMCT 

 MA-B1.8 

 1º-MAB1.8.4 - 
 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática.  

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica. 

 CMCT 
 CAA 
 CCEC 

 MA-B1.8 

 1º-MAB1.8.5 - 
 Desenvolve 
 habilidades sociais 
 de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. Rúbrica. 

 CMCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MA-B1.9 

 1º-MAB1.9.1 - Toma 
 decisións nos 
 procesos de 
 resolución de 
 problemas, de 
 investigación e de 
 matematización ou 
 de modelización, 
 valorando as 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. Traballo 
 de aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CSIEE 



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

 MA-B1.10 

 1º-MAB1.10.1 - 
 Reflexiona sobre os 
 problemas resoltos e 
 os procesos 
 desenvolvidos, 
 valorando a potencia 
 e a sinxeleza das 
 ideas clave, e 
 apréndeo para 
 situacións futuras 
 similares 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de clase. 

 CMCT 
 CAA 

 MA-B1.11 

 1º-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 
 manual-mente. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática.Análise das producións dos 
 alumnos. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Resolución de 
 exercicios e problemas. Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CD 

 MA-B1.11 

 1º-MAB1.11.2 - 
 Utiliza medios 
 tecnolóxicos para 
 facer 
 representacións 
 gráficas de funcións 
 con expresións 
 alxébricas 
 complexas e extraer 
 información 
 cualitativa e 
 cuantitativa sobre 
 elas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rubrica. Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MA-B1.11 

 1º-MAB1.11.3 - 
 Deseña 
 representacións 
 gráficas para 
 explicar o proceso 
 seguido na solución 
 de problemas, 
 mediante a 
 utilización de medios 
 tecnolóxicos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MA-B1.11 

 1º-MAB1.11.4 - 
 Recrea ámbitos e 
 obxectos 
 xeométricos con 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  CMCT 



 interactivas para 
 amosar, analizar e 
 comprender 
 propiedades 
 xeométricas. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica.  Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 MA-B1.11 

 1º-MAB1.11.5 - 
 Utiliza medios 
 tecnolóxicos para 
 tratar datos e 
 gráficas estatísticas, 
 extraer información 
 e elaborar 
 conclusións. 

 Utiliza medios tecnolóxicos 
 para tratar datos e gráficas 
 estatísticas, extraer 
 información e elaborar 
 conclusións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MA-B1.12 

 1º-MAB1.12.1 - 
 Elabora documentos 
 dixitais propios coa 
 ferramenta 
 tecnolóxica axeitada 
 (de texto, 
 presentación, imaxe, 
 vídeo, son, etc.) 
 como resultado do 
 proceso de procura, 
 análise e selección 
 de información 
 relevante, e 
 compárteos para a 
 súa discusión ou 
 difu-sión. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Traballos de 
 aplicación e síntese. 

 CD 
 CCL 

 MA-B1.12 

 1º-MAB1.12.2 - 
 Utiliza os recursos 
 creados para apoiar 
 a exposición oral 
 dos contidos 
 traballa-dos na aula. 

 Utiliza os recursos creados 
 para apoiar a exposición 
 oral dos contidos 
 traballa-dos na aula. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as.  

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Traballos de 
 aplicación e síntese. 

 CCL 

 MA-B1.12 

 1º-MAB1.12.3 - 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rúbrica. Traballos de 
 aplicación e síntese. 

 CD 
 CAA 

 MA-B1.12 

 1º-MAB1.12.4 - 
 Emprega 
 ferramentas 
 tecnolóxicas para 

 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para compartir 
 ideas e tarefas 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as.  CD 

 CSC 
 CSIEE 



 compartir ideas e 
 tarefas  INSTRUMENTOS: Traballos de aplicación e 

 síntese. 

 MA-B2.1 

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

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
 CMCT 

 MA-B2.1 

 1º-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. 

 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. 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
 CMCT 

 MA-B2.1 

 1º-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 
 resultados obtidos. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.1 - 
 Recoñece novos 
 significados e 
 propiedades dos 
 números en 
 contextos de 
 resolución de 
 problemas sobre 
 paridade, 
 divisibilidade e 
 operacións 
 elementais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.2 - Aplica 
 os criterios de 
 divisibilidade por 2, 
 3, 5, 9 e 11 para 

 Aplica os criterios de 
 divisibilidade por 2, 3, 5, 9 
 e 11 para descompoñer en 
 factores primos números 

 X  PROCEDEMENTOS: Probas específicas.  CMCT 



 descompoñer en 
 factores primos 
 números naturais, e 
 emprégaos en 
 exercicios, 
 actividades e 
 problemas 
 contextualizados. 

 naturais, e emprégaos en 
 exercicios, actividades e 
 problemas 
 contextualizados. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.3 - 
 Identifica e calcula o 
 máximo común 
 divisor e o mínimo 
 común múltiplo de 
 dous ou máis 
 números naturais 
 mediante o 
 algoritmo axeitado, e 
 aplícao problemas 
 contextualizados 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.4 - 
 Realiza cálculos nos 
 que interveñen 
 potencias de 
 expoñente natural e 
 aplica as regras 
 básicas das 
 operacións con 
 potencias. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.5 - 
 Calcula e interpreta 
 adecuadamente o 
 oposto e o valor 
 absoluto dun 
 número enteiro, 
 comprendendo o 
 seu significado e 
 contextualizándoo 
 en problemas da 
 vida real. 

 Calcula e interpreta 
 adecuadamente o oposto e 
 o valor absoluto dun 
 número enteiro, 
 comprendendo o seu 
 significado e 
 contextualizándoo en 
 problemas da vida real. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.6 - 
 Realiza operacións 
 de redondeo e 
 truncamento de 
 números decimais, 
 coñecendo o grao 
 de aproximación, e 
 aplícao a casos 
 concretos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.7 - 
 Realiza operacións 
 de conversión entre 
 números decimais e 
 fraccionarios, acha 
 fraccións 
 equivalentes e 
 simplifica fraccións, 
 para aplicalo na 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 



 resolución de 
 problemas. 

 MA-B2.2 

 1º-MAB2.2.8 - Utiliza 
 a notación científica, 
 e valora o seu uso 
 para simplificar 
 cálculos e 
 representar números 
 moi grandes 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.3 

 1º-MAB2.3.1 - 
 Realiza operacións 
 combinadas entre 
 números enteiros, 
 decimais e 
 fraccionarios, con 
 eficacia, mediante o 
 cálculo mental, 
 algoritmos de lapis e 
 papel, calculadora 
 ou medios 
 tecnolóxicos, 
 utilizando a notación 
 máis axeitada e 
 respectando a 
 xerarquía das 
 operacións. 

 Realiza operacións 
 combinadas entre números 
 enteiros, decimais e 
 fraccionarios, con eficacia, 
 mediante o cálculo mental, 
 algoritmos de lapis e papel, 
 calculadora ou medios 
 tecnolóxicos, utilizando a 
 notación máis axeitada e 
 respectando a xerarquía 
 das operacións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.4 

 1º-MAB2.4.1 - 
 Desenvolve 
 estratexias de 
 cálculo mental para 
 realizar cálculos 
 exactos ou 
 aproximados, 
 valorando a 
 precisión esixida na 
 operación ou no 
 problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Observación directa. 

 CMCT 

 MA-B2.4 

 1º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.5 

 1º-MAB2.5.1 - 
 Identifica e 
 discrimina relacións 
 de 
 proporcionalidade 
 numérica (como o 
 factor de conversión 
 ou cálculo de 
 porcentaxes) e 
 em-prégaas para 

 Identifica e discrimina 
 relacións de 
 proporcionalidade numérica 
 (como o factor de 
 conversión ou cálculo de 
 porcentaxes) e emprégaas 
 para resolver problemas en 
 situacións cotiás. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 



 resolver problemas 
 en situacións cotiás. 

 MA-B2.6 

 1º-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. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.6 

 1º-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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.7 

 1º-MAB2.7.1 - 
 Comproba, dada 
 unha ecuación, se 
 un número é 
 solución desta. 

 Comproba, dada unha 
 ecuación, se un número é 
 solución desta. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B2.7 

 1º-MAB2.7.2 - 
 Formula 
 alxebricamente unha 
 situación da vida 
 real mediante 
 ecuacións de 
 primeiro grao, 
 resólvea e interpreta 
 o resultado obtido 

 Formula alxebricamente 
 unha situación da vida real 
 mediante ecuacións de 
 primeiro grao, resólvea e 
 interpreta o resultado 
 obtido 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.1 

 1º-MAB3.1.1 - 
 Recoñece e 
 describe as 
 propiedades 
 características dos 
 polígonos regulares 
 (ángulos interiores, 
 ángulos centrais, 
 diagonais, apotema, 
 simetrías, etc.). 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.1 

 1º-MAB3.1.2 - 
 Define os elementos 
 característicos dos 
 triángulos, trazando 
 estes e coñecendo a 
 propiedade común a 
 cada un deles, e 
 clasifícaos 

 Define os elementos 
 característicos dos 
 triángulos, trazando estes e 
 coñecendo a propiedade 
 común a cada un deles, e 
 clasifícaos atendendo tanto 
 aos seus lados como aos 
 seus ángulos 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 



 atendendo tanto aos 
 seus lados como 
 aos seus ángulos 

 MA-B3.1 

 1º-MAB3.1.3 - 
 Clasifica os 
 cuadriláteros e os 
 paralelogramos 
 atendendo ao 
 paralelismo entre os 
 seus lados opostos 
 e coñecendo as 
 súas propiedades 
 referentes a 
 ángulos, lados e 
 diagonais. 

 Clasifica os cuadriláteros e 
 os paralelogramos 
 atendendo ao paralelismo 
 entre os seus lados 
 opostos e coñecendo as 
 súas propiedades 
 referentes a ángulos, lados 
 e diagonais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.1 

 1º-MAB3.1.4 - 
 Identifica as 
 propiedades 
 xeométricas que 
 caracterizan os 
 puntos da 
 circunferencia e o 
 círculo. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.2 

 1º-MAB3.2.1 - 
 Resolve problemas 
 relacionados con 
 distancias, 
 perímetros, 
 superficies e 
 ángulos de figuras 
 planas, en contextos 
 da vida real, 
 utilizando as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas e as 
 técnicas 
 xeométricas máis 
 apropiadas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.2 

 1º-MAB3.2.2 - 
 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 

 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 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.3 

 1º-MAB3.3.1 - 
 Analiza e identifica 
 as características de 
 corpos xeométricos, 
 utilizando a linguaxe 
 xeométrica axeitada. 

 Analiza e identifica as 
 características de corpos 
 xeométricos, utilizando a 
 linguaxe xeométrica 
 axeitada. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.3 

 1º-MAB3.3.2 - 
 Constrúe seccións 
 sinxelas dos corpos 
 xeométricos, a partir 

 Constrúe seccións sinxelas 
 dos corpos xeométricos, a 
 partir de cortes con 
 pla-nos, mentalmente e 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 CMCT 



 de cortes con 
 pla-nos, 
 mentalmente e 
 utilizando os medios 
 tecnolóxicos 
 axeitados 

 utilizando os medios 
 tecnolóxicos axeitados 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 MA-B3.3 

 1º-MAB3.3.3 - 
 Identifica os corpos 
 xeométricos a partir 
 dos seus 
 desenvolvementos 
 planos e 
 reciprocamente. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B3.4 

 1º-MAB3.4.1 - 
 Resolve problemas 
 da realidade 
 mediante o cálculo 
 de áreas e volumes 
 de corpos 
 xeométricos, 
 utilizando as 
 linguaxes 
 xeométrica e 
 alxébrica 
 adecuadas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B4.1 

 1º-MAB4.1.1 - 
 Localiza puntos no 
 plano a partir das 
 súas coordenadas e 
 nomea puntos do 
 plano escribindo as 
 súas coordenadas. 

 Localiza puntos no plano a 
 partir das súas 
 coordenadas e nomea 
 puntos do plano escribindo 
 as súas coordenadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B4.2 

 1º-MAB4.2.1 - Pasa 
 dunhas formas de 
 representación 
 dunha función a 
 outras e elixe a máis 
 adecuada en función 
 do contexto. 

 Pasa dunhas formas de 
 representación dunha 
 función a outras 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B4.3 

 1º-MAB4.3.1 - 
 Recoñece se unha 
 gráfica representa 
 ou non unha función 

 Recoñece se unha gráfica 
 representa ou non unha 
 función 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B4.4 

 1º-MAB4.4.1 - 
 Recoñece e 
 representa unha 
 función lineal a partir 
 da ecuación ou 
 dunha táboa de 
 valores, e obtén a 
 pendente da recta 
 correspondente 

 Recoñece e representa 
 unha función lineal a partir 
 da ecuación ou dunha 
 táboa de valores, e obtén a 
 pendente da recta 
 correspondente 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B4.4 
 1º-MAB4.4.2 - Obtén 
 a ecuación dunha 
 recta a partir da 

 Obtén a ecuación dunha 
 recta a partir da gráfica ou 
 táboa de valores 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 CMCT 



 gráfica ou táboa de 
 valores 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 MA-B4.4 

 1º-MAB4.4.3 - 
 Escribe a ecuación 
 correspondente á 
 relación lineal 
 existente entre dúas 
 magnitudes e 
 represéntaa. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B4.4 

 1º-MAB4.4.4 - 
 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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.1 

 1º-MAB5.1.1 - 
 Comprende o 
 significado de 
 poboación, mostra e 
 individuo desde o 
 punto de vista da 
 estatística, entende 
 que as mostras se 
 empregan para 
 obter información da 
 poboación cando 
 son representativas, 
 e aplícaos a casos 
 concretos. 

 Comprende o significado 
 de poboación, mostra e 
 individuo desde o punto de 
 vista da estatística, 
 entende que as mostras se 
 empregan para obter 
 información da poboación 
 cando son representativas, 
 e aplícaos a casos 
 concretos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.1 

 1º-MAB5.1.2 - 
 Recoñece e propón 
 exemplos de 
 distintos tipos de 
 variables 
 estatísticas, tanto 
 cualitativas como 
 cuantitativas 

 Recoñece e propón 
 exemplos de distintos tipos 
 de variables estatísticas, 
 tanto cualitativas como 
 cuantitativas 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.1 

 1º-MAB5.1.3 - 
 Organiza datos 
 obtidos dunha 
 poboación de 
 variables cualitativas 
 ou cuantitativas en 
 táboas, calcula e 
 interpreta as súas 
 frecuencias 
 absolutas, relativas 
 e acumuladas, e 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 



 represéntaos 
 graficamente. 

 MA-B5.1 

 1º-MAB5.1.4 - 
 Calcula a media 
 aritmética, a 
 mediana (intervalo 
 mediano) e a moda 
 (intervalo modal), e 
 emprégaos para 
 in-terpretar un 
 conxunto de datos 
 elixindo o máis 
 axeitado, e para 
 resolver problemas. 

 Calcula a media aritmética, 
 a mediana (intervalo 
 mediano) e a moda 
 (intervalo modal), e 
 emprégaos para 
 in-terpretar un conxunto de 
 datos elixindo o máis 
 axeitado, e para resolver 
 problemas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.1 

 1º-MAB5.1.5 - 
 Interpreta gráficos 
 estatísticos sinxelos 
 recollidos en medios 
 de comunicación e 
 outros ámbitos da 
 vida cotiá. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.2 

 1º-MAB5.2.1 - 
 Emprega a 
 calculadora e 
 ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 organizar datos, 
 xerar gráficos 
 estatísticos e 
 calcular as medidas 
 de tendencia central 

 Emprega a calculadora e 
 ferramentas tecnolóxicas 
 para organizar datos, xerar 
 gráficos estatísticos e 
 calcular as medidas de 
 tendencia central 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.2 

 1º-MAB5.2.2 - Utiliza 
 as tecnoloxías da 
 información e da 
 comunicación para 
 comunicar 
 información 
 resumida e 
 relevante sobre 
 unha variable 
 estatística 
 analizada. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.3 

 1º-MAB5.3.1 - 
 Identifica os 
 experimentos 
 aleatorios e 
 distíngueos dos 
 deterministas. 

 Identifica os experimentos 
 aleatorios e distíngueos 
 dos deterministas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.3 

 1º-MAB5.3.2 - 
 Calcula a frecuencia 
 relativa dun suceso 
 mediante a 
 experimentación. 

 Calcula a frecuencia 
 relativa dun suceso 
 mediante a 
 experimentación. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.3 
 1º-MAB5.3.3 - 
 Realiza predicións 
 sobre un fenómeno 

 Realiza predicións sobre un 
 fenómeno aleatorio a partir 
 do cálculo exacto da súa 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 CMCT 



 aleatorio a partir do 
 cálculo exacto da 
 súa probabilidade ou 
 a aproximación 
 desta mediante a 
 experimentación. 

 probabilidade ou a 
 aproximación desta 
 mediante a 
 experimentación.  INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 MA-B5.4 

 1º-MAB5.4.1 - 
 Describe 
 experimentos 
 aleatorios sinxelos e 
 enumera todos os 
 resultados posi-bles, 
 apoiándose en 
 táboas, recontos ou 
 dia-gramas en 
 árbore sinxelos 

 Describe experimentos 
 aleatorios sinxelos e 
 enumera todos os 
 resultados posibles, 
 apoiándose en táboas, 
 recontos ou dia-gramas en 
 árbore sinxelos 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.4 

 1º-MAB5.4.2 - 
 Distingue entre 
 sucesos elementais 
 equiprobables e non 
 equiprobables. 

 Distingue entre sucesos 
 elementais equiprobables e 
 non equiprobables. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 MA-B5.4 

 1º-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 

 Calcula a probabilidade de 
 sucesos asociados a 
 experimentos sinxelos 
 mediante a regra de 
 Laplace, e exprésaa en 
 forma de fracción e como 
 porcentaxe 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCT 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Combinarase  a  exposición  de  contidos  por  parte  do  profesorado  coa  realización  por  parte  do 
 alumnado  de  tarefas  de  aplicación  da  teoría.  Na  exposición  de  contidos  o  papel  do  profesorado 
 terá  un  carácter  comunicativo  no  que  se  evite  o  modelo  de  clase  tipo  lección  maxistral, 
 aplicando  distintas  estratexias  para  conseguir  a  implicación  e  participación  do  grupo: 
 interrogando,  facendo  reflexionar,  abrindo  o  debate  cando  proceda,  atendendo  ás  dúbidas 
 individuais… 

 Utilizarase  a  aula  de  informática  para  a  realización  de  tarefas  asociadas  a  estándares  nos  que  é 
 preciso ou aconsellable o uso das TIC, utilizando software específico. 

 Promoverase a lectura como base de traballo para tratar determinados aspectos do currículo. 

 As posibles actividades a realizar ao longo do curso están clasificadas na seguinte relación: 

 • Explicacións teóricas. 

 • Proxección de vídeos ilustrativos. 

 • Realización de exercicios, de modo individual ou colectivo. 

 • Resolución de problemas, de modo individual ou colectivo 



 • Realización de tarefas de carácter manipulativo, sensorial ou experimental. 

 • Prácticas con calculadora. 

 • Utilización de ferramentas informáticas (Geogebra, Google Drive, Wiris...). 

 • Actividades en liña (na aula de informática). 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente,  consistirán  no  libro  de  texto  da  editorial  SM  que  se  complementará  con  apuntes 
 proporcionados  polo  profesorado  e  guías  de  traballo  para  a  realización  das  tarefas  que  deberán 
 entregar para corrección e avaliación. Ademais, entre as posibles ferramentas a usar atópanse: 

 ● Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 

 ● Libros de lectura. 

 ● Enderezos web facilitados polas profesoras. 

 ● Programas informáticos e aplicacións móbiles específicas de matemáticas. 

 ●  Material  diverso  do  Departamento  de  Matemáticas,  como  corpos  xeométricos,  demostracións 
 xeométricas do Teorema de Pitágoras, dominós de distintos tipos, cartas, dados… 

 ●  Materiais  da  vida  cotiá  reutilizados  na  aula  para  ilustrar  conceptos  propios  da  materia  de 
 modo visual e manipulativo. 

 ●  Vídeos  sobre  personaxes  ou  acontecementos  da  Historia  das  Matemáticas  así  como  das 
 aplicacións e importancia da nosa materia. 

 ● Películas relacionadas con contidos ou personaxes relevantes nas Matemáticas. 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  proba 
 escrita  con  contidos  relacionados  cos  obxectivos  do  nivel  anterior.  Os  resultados  da  proba  de 
 avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da  materia.  A  realización 
 desta  proba  de  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na  materia  polo 
 grupo-clase  nos  cursos  anteriores,  e  estará  sempre  acompañada  das  impresións  recollidas  polo 
 profesorado na observación directa do traballo na aula. 

 Se  por  calquera  circunstancia  dita  proba  non  se  realiza,  ou  se  considera  que  non  aporta 
 información  significativa,  farase  una  avaliación  inicial  oral  ao  inicio  de  cada  tema,  co  obxectivo 
 de detectar e corrixir erros de concepto. 

 E. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 



 ● Probas escritas. (75%) 

 ● Traballo e participación na aula así como outras tarefas que se estime oportunas. (25%) 

 As porcentaxes entre parénteses indican o peso de cada instrumento en cada avaliación. 

 E. 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Distinguimos entre varios tipos de tarefas en función das cales se aplicarán diferentes criterios. 

 A) PROBAS ESCRITAS 

 Teranse  en  conta,  ademais  da  corrección  na  resposta,  o  nivel  de  madurez  na  expresión 
 matemática,  a  presentación  axeitada  e  a  precisión  no  debuxo  de  figuras,  gráficas,  etc.  Na 
 resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación  de 
 pasos,  valorarase  a  síntese  dos  datos  e  elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a 
 planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución  dos  cálculos  e  a  redacción  axeitada  das 
 respostas. 

 B) TAREFAS MULTIMEDIA 

 Inclúense  aquí  actividades  realizadas  con  Geogebra,  follas  de  cálculo,  presentacións,  vídeos  ou 
 fotografías…  Valorarase  unha  edición  coidada  e  rigurosa,  adecuación  de  contidos  (responden  ao 
 pedido), grao de consecución dos obxectivos específicos de cada tarefa. 

 C) TRABALLO DIARIO NA AULA 

 Farase  unha  valoración  global,  e  para  iso  teranse  en  conta  o  grao  de  participación  e  a 
 disposición  de  traballo  en  clase,  o  caderno  persoal  do  alumnado,  a  realización  das  tarefas 
 indicadas, aportacións e saídas á pizarra, etc. 

 E. 4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 As  probas  escritas  terán  carácter  individual  e  suporán  o  75%  da  nota  global  de  cada  avaliación. 
 Nelas  valorarase  o  coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos,  os  procedementos  ensinados,  a 
 capacidade  para  aplicar  coñecementos  na  resolución  de  problemas  e  a  capacidade  para 
 racionalizar, analizar e relacionar uns conceptos con outros. 

 O  25%  restante  basearase  na  valoración  dos  demais  instrumentos  de  avaliación:  as  anotacións 
 do  profesor  no  seu  diario  de  clase  e  intervencións  en  posta  en  común,  o  caderno  de  clase  que 
 reflicte o traballo diario do alumnado e os traballos de aplicación e síntese. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4,  se 
 a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Faranse  probas  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá  recuperar 



 soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento.  Será 
 necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 A  proba  da  convocatoria  extraordinaria  será  global,  abarcando  a  totalidade  da  materia  e  baseada 
 nos mínimos esixibles, polo tanto haberá unha única proba para todo o alumnado. 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  asistir  a  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 2.2. MATEMÁTICAS 2º ESO 

 O  alumnado  de  2º  ESO  do  IES  Johan  Carballeira  repártese  en  dous  grupos  clase,  existindo 
 ademais  un  Agrupamento  Específico  para  alumnado  con  certas  dificultades  en  determinadas 
 materias, entre elas as Matemáticas. 

 Establecerase  unha  coordinación  integral  no  deseño  das  tarefas  avaliables,  na  secuenciación 
 dos  contidos  e  nos  métodos   e  criterios  de  avaliación,  así  como  unha  metodoloxía  similar  aínda 
 que adaptada as características do alumnado de cada grupo clase. 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Na  seguinte  táboa,  reflíctese  a  relación  entre  os  obxectivos  (mediante  a  letra  correspondente)  e 
 os  contidos  e  criterios  de  avaliación  extraídos  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se 
 establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

 Matemáticas. 2º de ESO 
 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 f 
 h 

 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 
 CMCCT 

 E 
 f 
 h 

 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. 
 B1.3.  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. 

 B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e 
 estratexias  de  resolución  de  problemas, 
 realizando  os  cálculos  necesarios  e 
 comprobando as solucións obtidas. 

 MAB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado 
 dos  problemas  (datos,  relacións  entre  os  datos, 
 e contexto do problema). 

 CMCCT 

 MAB1.2.2.  Valora  a  información  dun  enunciado 
 e  relaciónaa  co  número  de  solucións  do 
 problema. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e 
 procesos  de  razoamento  na  resolución  de 
 problemas,  reflexionando  sobre  o  proceso  de 
 resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.2.  Estratexias  e 
 procedementos  postos  en 
 práctica:  uso  da  linguaxe 
 apropiada  (gráfica, 
 numérica,  alxébrica,  etc.), 
 reformulación  do 
 problema,  resolución  de 

 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. 

 CMCCT 
 CCEC 

 MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas  achadas 
 para  realizar  simulacións  e  predicións  sobre  os 
 resultados  esperables,  valorando  a  súa  eficacia 

 CMCCT 



 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  numéricos, 
 xeométricos,  funcionais, 
 estatísticos  e 
 probabilísticos,  de  xeito 
 individual  e  en  equipo. 
 Elaboración  e 
 presentación  dos  informes 
 correspondentes. 

 e idoneidade. 

 b 
 e 
 f 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 f 
 h 

 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. 

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

 CCL 
 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

 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. 

 CMCCT 
 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. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos 
 matemáticos  sinxelos  que  permitan  a 
 resolución  dun  problema  ou  duns  problemas 
 dentro do campo das matemáticas. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 

 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. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 a 
 b 

 B1.5.  Práctica  dos 
 procesos  de 
 matematización  e 

 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 

 CMCCT 
 CSC 



 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 
 m 
 n 
 ñ 
 o 

 modelización,  en 
 contextos  da  realidade  e 
 en  contextos  matemáticos, 
 de  xeito  individual  e  en 
 equipo. 

 crítica razoada).  CSIEE 
 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

 MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de 
 cooperación e traballo en equipo. 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 b 
 g 

 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. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 g 

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

 B1.10.  Reflexionar  sobre  as  decisións 
 tomadas  e  aprender  diso  para  situacións 
 similares futuras. 

 MAB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas 
 resoltos  e  os  procesos  desenvolvidos, 
 valorando  a  potencia  e  sinxeleza  das  ideas 
 claves,  aprendendo  para  situacións  futuras 
 similares. 

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 

 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  levados 
 a  cabo  e  os 
 resultados  e  as 
 conclusións obtidos. 

 –  Consulta, 

 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. 

 CMCCT 
 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. 

 CMCCT 

 MAB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas 
 para  explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de 
 problemas,  mediante  a  utilización  de  medios 
 tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos 
 xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas 
 interactivas  para  amosar,  analizar  e 
 comprender propiedades xeométricas. 

 CMCCT 

 MAB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para 
 tratar  datos  e  gráficas  estatísticas,  extraer 
 información e elaborar conclusións. 

 CMCCT 



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

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 

 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  levados 
 a  cabo  e  os 
 resultados  e  as 
 conclusións obtidos. 

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

 Bloque 2. Números e álxebra 
 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 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 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 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 
 resultados obtidos. 

 CMCCT 



 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. 

 e 
 f 
 g 
 h 

 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  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. 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 MAB2.2.3.  Utiliza  a  notación  científica  e  valora 
 o  seu  uso  para  simplificar  cálculos  e 
 representar números moi grandes. 

 CMCCT 

 e 
 f 

 B2.8.  Xerarquía  das 
 operacións. 
 B2.9.  Elaboración  e 
 utilización  de  estratexias 

 B2.3.  Desenvolver,  en  casos  sinxelos,  a 
 competencia  no  uso  de  operacións 
 combinadas  como  síntese  da  secuencia 
 de  operacións  aritméticas,  aplicando 

 MAB2.3.1.  Realiza  operacións  combinadas 
 entre  números  enteiros,  decimais  e 
 fraccionarios,  con  eficacia,  mediante  o  cálculo 
 mental,  algoritmos  de  lapis  e  papel,  calculadora 

 CMCCT 



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

 correctamente  a  xerarquía  das 
 operacións  ou  estratexias  de  cálculo 
 mental. 

 ou  medios  tecnolóxicos,  utilizando  a  notación 
 máis  axeitada  e  respectando  a  xerarquía  das 
 operacións. 

 e 
 f 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 
 h 

 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  que 
 interveña  a 
 proporcionalidade  directa 
 ou  inversa,  ou  variacións 
 porcentuais.  Reparticións 
 directa  e  inversamente 
 proporcionais 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 
 h 

 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.  Operacións 
 con  polinomios  en  casos 
 sinxelos. 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 f 
 h 

 B2.17.  Ecuacións  de 
 primeiro  grao  cunha 
 incógnita  e  de  segundo 
 grao  cunha  incógnita. 
 Resolución  por  distintos 
 métodos.  Interpretación 
 das  solucións.  Ecuacións 

 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 

 MAB2.7.1.  Comproba,  dada  unha  ecuación  (ou 
 un  sistema),  se  un  número  ou  uns  números  é 
 ou son solución desta. 

 CMCCT 

 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, 

 CMCCT 



 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. 

 obtidos.  resólveas e interpreta o resultado obtido. 

 Bloque 3. Xeometría 
 f 
 h 

 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. 

 CMCCT 

 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 

 CMCCT 

 e 
 f 

 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. 

 CMCCT 

 MAB3.2.2.  Utiliza  a  escala  para  resolver 
 problemas  da  vida  cotiá  sobre  planos,  mapas  e 
 outros contextos de semellanza. 

 CMCCT 

 e 
 f 

 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. 

 CMCCT 

 MAB3.3.2.  Constrúe  seccións  sinxelas  dos 
 corpos  xeométricos,  a  partir  de  cortes  con 
 planos,  mentalmente  e  utilizando  os  medios 
 tecnolóxicos axeitados. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 e 
 f 
 l 
 n 

 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 xeométricas. 

 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. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Funcións 
 f  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. 

 CMCCT 

 f  B4.1.  Concepto  de 
 función:  variable 
 dependente  e 
 independente;  formas  de 
 presentación  (linguaxe 
 habitual,  táboa,  gráfica  e 
 fórmula);  crecemento  e 
 decrecemento; 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 



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

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B4.2.  Funcións  lineais. 
 Cálculo,  interpretación  e 
 identificación  da  pendente 
 da  recta.  Representacións 
 da  recta  a  partir  da 
 ecuación  e  obtención  da 
 ecuación  a  partir  dunha 
 recta. 
 B4.4.  Utilización  de 
 calculadoras  gráficas  e 
 software  específico  para  a 
 construción  e 
 interpretación de gráficas. 

 B4.3.  Recoñecer,  representar  e  analizar 
 as  funcións  lineais,  e  utilizalas  para 
 resolver problemas. 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 Be  de5.1.  Frecuencias 
 absolutas,  relativas  e 
 acumuladas. 
 B5.2.  Organización  en 
 táboas  de  datos  recollidos 
 nunha experiencia. 
 B5.3.  Diagramas  de  barras 
 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 obtidos. 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 e 
 f 
 h 

 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. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 e 
 f 
 h 

 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 

 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  significativo 
 de  veces  a  experiencia  aleatoria,  ou  o 

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

 CMCCT 

 MAB5.3.2.  Calcula  a  frecuencia  relativa  dun 
 suceso mediante a experimentación. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 



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

 cálculo da súa probabilidade.  mediante a experimentación. 

 b 
 f 
 h 

 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. 

 CMCCT 

 MAB5.4.2.  Distingue  entre  sucesos  elementais 
 equiprobables e non equiprobables. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación  correspondente 
 a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Criterio 
 de 
 avaliaci 
 ón 

 Estándares 
 Grao mínimo para superar 
 a área 
 Indicador mínimo de logro 

 T 1  T 2  T 3  CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 

 C.C.  Instrumentos de avaliación / 
 Procedementos de avaliación 

 MA-B1.1 

 2ª-MAB1.1.1 - 
 Expresa verbalmente, 
 de forma razoada, o 
 proceso seguido na 
 resolución dun 
 problema, coa 
 precisión e o rigor 
 adecuados. 

 Expresa verbalmente, de 
 forma razoada, o proceso 
 seguido na resolución dun 
 problema sinxelo. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CCL, 
 CMCT 

 MA-B1.2 

 2ª-MAB1.2.1 - Analiza 
 e comprende o 
 enunciado dos 
 problemas (datos, 
 relacións entre os 
 datos, e contexto do 
 problema). 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.2 

 2ª-MAB1.2.2 - Valora 
 a información dun 
 enunciado e 
 relaciónaa co número 
 de solucións do 
 problema. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.2 

 2ª-MAB1.2.3 - 
 Realiza estimacións e 
 elabora conxecturas 
 sobre os resultados 
 dos problemas para 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 



 resolver, valorando a 
 súa utilidade e 
 eficacia. 

 eficacia. 

 MA-B1.2 

 2ª-MAB1.2.4 - Utiliza 
 estratexias 
 heurísticas e 
 procesos de 
 razoamento na 
 resolución de 
 problemas, 
 reflexionando sobre o 
 proceso de resolución 
 de problemas. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CAA 

 MA-B1.3 

 2ª-MAB1.3.1 - 
 Identifica patróns, 
 regularidades e leis 
 matemáticas en 
 situacións de cambio, 
 en contextos 
 numéricos, 
 xeométricos, 
 funcionais, 
 estatísticos e 
 probabilísticos. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CCEC 

 MA-B1.3 

 2ª-MAB1.3.2 - Utiliza 
 as leis matemáticas 
 achadas para realizar 
 simulacións e 
 predicións sobre os 
 resultados 
 esperables, valorando 
 a súa eficacia e 
 idoneidade. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.4 

 2ª-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. 

 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. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.4 

 2ª-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. 

 Formúlase novos problemas 
 sinxelos, 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. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CAA 

 MA-B1.5 

 2ª-MAB1.5.1 - Expón 
 e argumenta o 
 proceso seguido 
 ademais das 
 conclusións obtidas, 

 Expón e argumenta o 
 proceso seguido ademais 
 das conclusións obtidas, 
 utilizando distintas linguaxes 
 (alxébrica, gráfica, 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CCL, 
 CMCT 



 utilizando distintas 
 linguaxes (alxébrica, 
 gráfica, xeométrica e 
 estatístico-probabilísti 
 ca). 

 xeométrica e 
 estatístico-probabilística). 

 MA-B1.6 

 2ª-MAB1.6.1 - 
 Identifica situacións 
 problemáticas da 
 realidade 
 susceptibles de 
 conter problemas de 
 interese. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CSC 

 MA-B1.6 

 2ª-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. 

 Establece conexións básicas 
 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. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CSIEE 

 MA-B1.6 

 2ª-MAB1.6.3 - Usa, 
 elabora ou constrúe 
 modelos matemáticos 
 sinxelos que permitan 
 a resolución dun 
 problema ou duns 
 problemas dentro do 
 campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.6 

 2ª-MAB1.6.4 - 
 Interpreta a solución 
 matemática do 
 problema no contexto 
 da realidade. 

 Interpreta a solución 
 matemática do problema no 
 contexto da realidade. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.6 

 2ª-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. 

 Realiza simulacións e 
 predicións, en contexto real, 
 para valorar a adecuación e 
 as limitacións dos modelos, 
 e propón melloras que 
 aumenten a súa eficacia. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.7 

 2ª-MAB1.7.1 - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións sobre el 
 e os seus resultados, 
 valorando outras 
 opinións. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CAA, 
 CSC 

 MA-B1.8 

 2ª-MAB1.8.1 - 
 Desenvolve actitudes 
 axeitadas para o 
 traballo en 
 matemáticas (esforzo, 
 perseveranza, 
 flexibilidade e 
 aceptación da crítica 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CSC, 
 CSIEE 



 razoada). 

 MA-B1.8 

 2ª-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. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.8 

 2ª-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. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.8 

 2ª-MAB1.8.3 - 
 Distingue entre 
 problemas e 
 exercicios, e adopta a 
 actitude axeitada para 
 cada caso. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.8 

 2ª-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. 

 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 sinxelos. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CAA, 
 CCEC 

 MA-B1.8 

 2ª-MAB1.8.5 - 
 Desenvolve 
 habilidades sociais de 
 cooperación e traballo 
 en equipo. 

 Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CSIEE, 
 CSC 

 MA-B1.9 

 2ª-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. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CSIEE 

 MA-B1.1 
 0 

 2ª-MAB1.10.1 - 
 Reflexiona sobre os 
 problemas resoltos e 
 os procesos 
 desenvolvidos, 
 valorando a potencia 
 e sinxeleza das ideas 
 claves, aprendendo 
 para situacións 
 futuras similares. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CAA 



 MA-B1.1 
 1 

 2ª-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. 

 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 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT, 
 CD 

 MA-B1.1 
 1 

 2ª-MAB1.11.2 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos 
 para facer 
 representacións 
 gráficas de funcións 
 con expresións 
 alxébricas complexas 
 e extraer información 
 cualitativa e 
 cuantitativa sobre 
 elas. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.1 
 1 

 2ª-MAB1.11.3 - 
 Deseña 
 representacións 
 gráficas para explicar 
 o proceso seguido na 
 solución de 
 problemas, mediante 
 a utilización de 
 medios tecnolóxicos. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.1 
 1 

 2ª-MAB1.11.4 - 
 Recrea ámbitos e 
 obxectos xeométricos 
 con ferramentas 
 tecnolóxicas 
 interactivas para 
 amosar, analizar e 
 comprender 
 propiedades 
 xeométricas. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.1 
 1 

 2ª-MAB1.11.5 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos 
 para tratar datos e 
 gráficas estatísticas, 
 extraer información e 
 elaborar conclusións. 

 Utiliza medios tecnolóxicos 
 para tratar datos e gráficas 
 estatísticas, extraer 
 información e elaborar 
 conclusións. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B1.1 
 2 

 2ª-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. 

 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. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CD, 
 CCL 

 MA-B1.1  2ª-MAB1.12.2 - Utiliza  Utiliza os recursos creados  X  X  X  Procedementos: Observación na aula,  CCL 



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

 para apoiar a exposición oral 
 dos contidos traballados na 
 aula. 

 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 MA-B1.1 
 2 

 2ª-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. 

 Usa adecuadamente os 
 medios tecnolóxicos para 
 estruturar e mellorar o seu 
 proceso de aprendizaxe. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CD, 
 CAA 

 MA-B1.1 
 2 

 2ª-MAB1.12.4 - 
 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ideas e 
 tarefas. 

 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para compartir 
 ideas e tarefas. 

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CD, 
 CSC, 
 CSIEE 

 MA-B2.1 

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

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.1 

 2ª-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. 

 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. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.1 

 2ª-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 
 resultados obtidos. 

 Emprega axeitadamente os 
 tipos de números e as súas 
 operacións, para resolver 
 problemas cotiáns 
 contextualizados sinxelos, 
 representando e 
 interpretando mediante 
 medios tecnolóxicos, cando 
 sexa necesario, os 
 resultados obtidos. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.2  2ª-MAB2.2.1 -  Realiza cálculos nos que  X  Procedementos: Observación na aula,  CMCT 



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

 interveñen potencias de 
 expoñente natural e aplica 
 as regras básicas das 
 operacións con potencias. 

 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 MA-B2.2 

 2ª-MAB2.2.2 - 
 Realiza operacións 
 de conversión entre 
 números decimais e 
 fraccionarios, acha 
 fraccións 
 equivalentes e 
 simplifica fraccións, 
 para aplicalo na 
 resolución de 
 problemas. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.2 

 2ª-MAB2.2.3 - Utiliza 
 a notación científica e 
 valora o seu uso para 
 simplificar cálculos e 
 representar números 
 moi grandes. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.3 

 2ª-MAB2.3.1 - 
 Realiza operacións 
 combinadas entre 
 números enteiros, 
 decimais e 
 fraccionarios, con 
 eficacia, mediante o 
 cálculo mental, 
 algoritmos de lapis e 
 papel, calculadora ou 
 medios tecnolóxicos, 
 utilizando a notación 
 máis axeitada e 
 respectando a 
 xerarquía das 
 operacións. 

 Realiza operacións 
 combinadas sinxelas entre 
 números enteiros, decimais 
 e fraccionarios, con eficacia, 
 mediante algoritmos de lapis 
 e papel ,utilizando a notación 
 máis axeitada e respectando 
 a xerarquía das operacións. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.4 

 2ª-MAB2.4.1 - 
 Desenvolve 
 estratexias de cálculo 
 mental para realizar 
 cálculos exactos ou 
 aproximados, 
 valorando a precisión 
 esixida na operación 
 ou no problema. 

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

 X  X  X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.4 

 2ª-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. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.5 

 2ª-MAB2.5.1 - 
 Identifica e discrimina 
 relacións de 
 proporcionalidade 
 numérica (como o 
 factor de conversión 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 



 ou cálculo de 
 porcentaxes) e 
 emprégaas para 
 resolver problemas 
 en situacións cotiás. 

 problemas sinxelos en 
 situacións cotiás. 

 MA-B2.5 

 2ª-MAB2.5.2 - Analiza 
 situacións sinxelas e 
 recoñece que 
 interveñen 
 magnitudes que non 
 son directa nin 
 inversamente 
 proporcionais. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.6 

 2º-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. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.6 

 2º-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. 

 Identifica propiedades e leis 
 xerais básicas a partir do 
 estudo de procesos 
 numéricos recorrentes ou 
 cambiantes, exprésaas 
 mediante a linguaxe 
 alxébrica e utilízaas para 
 facer predicións. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.6 

 2º-MAB2.6.3 - Utiliza 
 as identidades 
 alxébricas notables e 
 as propiedades das 
 operacións para 
 transformar 
 expresións 
 alxébricas. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.7 

 2º-MAB2.7.1 - 
 Comproba, dada 
 unha ecuación (ou un 
 sistema), se un 
 número ou uns 
 números é ou son 
 solución desta. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B2.7 

 2º-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. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.1  2º-MAB3.1.1 - 
 Comprende os 

 Comprende os significados 
 aritmético e xeométrico do  X  Procedementos: Observación na aula, 

 Análise de produccións da/o alumna/o.  CMCT 



 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. 

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

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 MA-B3.1 

 2º-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. 

 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. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.2 

 2º-MAB3.2.1 - 
 Recoñece figuras 
 semellantes e calcula 
 a razón de 
 semellanza e a razón 
 de superficies e 
 volumes de figuras 
 semellantes. 

 Recoñece figuras 
 semellantes e calcula a 
 razón de semellanza. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.2 

 2º-MAB3.2.2 - Utiliza 
 a escala para resolver 
 problemas da vida 
 cotiá sobre planos, 
 mapas e outros 
 contextos de 
 semellanza. 

 Utiliza a escala para resolver 
 problemas sinxelos da vida 
 cotiá sobre planos, mapas e 
 outros contextos de 
 semellanza 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.3 

 2º-MAB3.3.1 - Analiza 
 e identifica as 
 características de 
 corpos xeométricos 
 utilizando a linguaxe 
 xeométrica axeitada. 

 Analiza e identifica as 
 características dos principais 
 corpos xeométricos 
 utilizando a linguaxe 
 xeométrica. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.3 

 2º-MAB3.3.2 - 
 Constrúe seccións 
 sinxelas dos corpos 
 xeométricos, a partir 
 de cortes con planos, 
 mentalmente e 
 utilizando os medios 
 tecnolóxicos 
 axeitados. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.3 

 2º-MAB3.3.3 - 
 Identifica os corpos 
 xeométricos a partir 
 dos seus 
 desenvolvementos 
 planos e 
 reciprocamente. 

 Identifica os principais 
  corpos xeométricos a partir 
 dos seus desenvolvementos 
 planos e reciprocamente. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B3.4 

 2º-MAB3.4.1 - 
 Resolve problemas 
 da realidade 
 mediante o cálculo de 
 áreas e volumes de 

 Resolve problemas sinxelos 
 da realidade mediante o 
 cálculo de áreas e volumes 
 de corpos xeométricos, 
 utilizando as linguaxes 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 



 corpos xeométricos, 
 utilizando as 
 linguaxes xeométrica 
 e alxébrica axeitadas. 

 xeométrica e alxébrica 
 axeitadas. 

 MA-B4.1 

 2º-MAB4.1.1 - Pasa 
 dunhas formas de 
 representación dunha 
 función a outras, e 
 elixe a máis 
 adecuada en función 
 do contexto. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B4.2 

 2º-MAB4.2.1 - 
 Recoñece se unha 
 gráfica representa ou 
 non unha función. 

 Recoñece se unha gráfica 
 representa ou non unha 
 función. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B4.2 

 2º-MAB4.2.2 - 
 Interpreta unha 
 gráfica e analízaa, 
 recoñecendo as súas 
 propiedades máis 
 características. 

 Interpreta unha gráfica 
 sinxela e analízaa, 
 recoñecendo as súas 
 propiedades máis 
 características. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B4.3 

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

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B4.3 

 2º-MAB4.3.2 - Obtén 
 a ecuación dunha 
 recta a partir da 
 gráfica ou táboa de 
 valores. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B4.3 

 2º-MAB4.3.3 - 
 Escribe a ecuación 
 correspondente á 
 relación lineal 
 existente entre dúas 
 magnitudes, e 
 represéntaa. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B4.3 

 2º-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. 

 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. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.1 

 2º-MAB5.1.1 - 
 Organiza datos, 
 obtidos dunha 
 poboación de 
 variables cualitativas 
 ou cuantitativas en 
 táboas, calcula e 

 Organiza datos, obtidos 
 dunha poboación de 
 variables cualitativas ou 
 cuantitativas en táboas, 
 calcula e interpreta as súas 
 frecuencias absolutas, 
 relativas, e acumuladas, e 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 



 interpreta as súas 
 frecuencias 
 absolutas, relativas, e 
 acumuladas, e 
 represéntaos 
 graficamente. 

 represéntaos graficamente. 

 MA-B5.1 

 2º-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. 

 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 sinxelos. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.1 

 2º-MAB5.1.3 - 
 Interpreta gráficos 
 estatísticos sinxelos 
 recollidos en medios 
 de comunicación e 
 outros ámbitos da 
 vida cotiá. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.2 

 2º-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. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.2 

 2º-MAB5.2.2 - Utiliza 
 as tecnoloxías da 
 información e da 
 comunicación para 
 comunicar 
 información resumida 
 e relevante sobre 
 unha variable 
 estatística analizada. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.3 

 2º-MAB5.3.1 - 
 Identifica os 
 experimentos 
 aleatorios e 
 distíngueos dos 
 deterministas. 

 Identifica os experimentos 
 aleatorios e distíngueos dos 
 deterministas. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.3 

 2º-MAB5.3.2 - 
 Calcula a frecuencia 
 relativa dun suceso 
 mediante a 
 experimentación. 

 Calcula a frecuencia relativa 
 dun suceso mediante a 
 experimentación. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.3 

 2º-MAB5.3.3 - 
 Realiza predicións 
 sobre un fenómeno 
 aleatorio a partir do 
 cálculo exacto da súa 
 probabilidade ou a 
 aproximación desta 
 mediante a 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 



 experimentación. 

 MA-B5.4 

 2º-MAB5.4.1 - 
 Describe 
 experimentos 
 aleatorios sinxelos e 
 enumera todos os 
 resultados posibles, 
 apoiándose en 
 táboas, recontos ou 
 diagramas en árbore 
 sinxelos. 

 Describe experimentos 
 aleatorios sinxelos e 
 enumera todos os resultados 
 posibles, apoiándose en 
 táboas, recontos ou 
 diagramas en árbore 
 sinxelos. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.4 

 2º-MAB5.4.2 - 
 Distingue entre 
 sucesos elementais 
 equiprobables e non 
 equiprobables. 

 Distingue entre sucesos 
 elementais equiprobables e 
 non equiprobables. 

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 MA-B5.4 

 2º-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. 

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

 X 

 Procedementos: Observación na aula, 
 Análise de produccións da/o alumna/o. 

 Instrumentos: Probas Escritas (PE), Caderno 
 do Profesor (CP). 

 CMCT 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Ao  comezo  do  curso  o  profesorado  ofrecerá  ao  alumnado  certas  pautas  sobre  a  organización  da 
 materia e informará sobre os criterios de cualificación da mesma. 

 Tratando  de  favorecer  a  adquisición  de  aprendizaxes,  a  elección  e  secuencia  de  contidos  neste 
 nivel da ESO debe facerse atendendo aos seguintes criterios: 

 ●  Os  contidos  deben  estar  de  acordo  coas  capacidades  do  alumnado  e  cos  seus 
 coñecementos previos, pois a aprendizaxe constrúese lentamente sobre o xa coñecido. 

 ●  É  preciso  graduar  as  dificultades  de  tal  xeito  que  ao  alumnado  non  lle  resulten 
 insuperables  e  coa  finalidade  de  que  poida  conseguir  éxitos,  imprescindibles,  ademais, 
 para que a tarefa sexa gratificante. 

 ●  Polo  tanto,  hai  que  evitar  as  dificultades  innecesarias:  a  excesiva  complexidade  de 
 cálculos,  a  formalización  e  abstracción  prematuras,  a  linguaxe  difícil,  a  algoritmización 
 inoportuna... 

 ●  Graduar  o  novidoso  de  xeito  que  pase  a  engrosar  o  círculo  do  que  é  familiar  e  que,  así, 
 sirva de base a novos coñecementos. 

 ●  Débese  procurar  que  o  alumnado,  en  vez  de  estar  continuamente  aprendendo  a  manexar 
 ferramentas  que  só  empregará  moito  máis  adiante,  atope  o  sentido  e  a  funcionalidade 
 daquelas, aplicando o que aprende en cada curso no seu momento. 

 ●  A  forma  de  traballar  basearase  na  explicación  por  parte  do  profesorado  da  parte  teórica 
 dos  temas,  plantexando  preguntas  e  propoñendo  problemas  e  exercicios  prácticos  que 
 estimulen  a  curiosidade  e  a  reflexión  do  alumnado  para  que  este  os  resolva,  ben  de  xeito 



 individual  ou  en  grupo,  para  desta  forma  permitir  desenvolver  estratexias  de  defensa  dos 
 seus  argumentos  fronte  aos  dos  seus  compañeiros  e  compañeiras  e  seleccionar  a 
 resposta  máis  axeitada  para  a  situación  problemática  formulada.  O  profesorado  resolverá 
 as  dúbidas  do  alumnado,  proporcionándolles  exemplos  que  complementen  a  explicación 
 dos  contidos  e  as  pautas  de  lóxica,  orde  e  rigor  que  o  estudante  debe  seguir  para  lograr 
 resolver por si mesmo os problemas plantexados. 

 ●  Utilizarase, dentro do posible, unha linguaxe sinxela e directa. 
 ●  Partirase  do  concreto  e,  mediante  un  proceso  de  abstracción,  intentarase  que  o  alumnado 

 chegue a conclusións xerais que poida aplicar a situacións concretas. 
 ●  O  profesorado  intentará  crear  un  ambiente  de  confianza  no  que  o  alumnado  se  sinta 

 estimulado e motivado cara a materia. 
 ●  Insistirase  nos  mecanismos  de  cálculo  e  nos  contidos  tratados  noutros  cursos  para 

 afianzar e consolidar os coñecementos adquiridos. 

 En  2º  de  ESO,  ao  igual  que  en  1º,  prestarase  especial  atención  a  que  o  alumnado  adquira  fluidez 
 de  cálculo  e  darase  maior  notoriedade  á  intuición,  para  despois  nos  cursos  superiores  proceder 
 con  máis  rigor,  sen  descoidar  por  iso  os  aspectos  intuitivos  e  tratando  sempre  de  perfeccionar  e 
 evitar  os  erros  de  cálculo,  de  maneira  que  os  alumnos  dispoñan  das  ferramentas  precisas  para 
 abordar sen dificultade estudos superiores. 

 Ademais,  xa  que  na  aula  habitual  de  referencia  hai  instalada  pizarra  electrónica  e  conexión  a 
 internet,  procurarase  usar  o  ordenador  como  apoio  visual  introdutorio  ás  explicacións,  para 
 realizar  actividades  en  gran  grupo,  para  a  busca  puntual  de  información  (como  datos  de  tipo 
 histórico, xeográfico, biográfico, etc.) e para a realización de determinadas tarefas matemáticas. 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Ao  comezo  de  curso  facilitarase  o  temario  así  como  a  temporalización  e  a  estimación  de  exames, 
 se é posible. 

 Ao comezo de cada tema entregarase un esquema do mesmo. 

 Esencialmente  entregaránse  boletíns  impresos  (ou  pola  aula  virtual,  se  fose  procedente),  que 
 conterán  exercicios,  breves  explicación,  exercicios  tipo/base  para  ter  de  referencia.  En  xeneral 
 facilitaranse  as  solucións  para  que  haxa  exercicios  que  o  alumnado  poida  usar  para  practicar  e 
 verificar os resultados máis alá do feito na clase. 

 Ademais do anterior: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesor/a. 
 ●  Programas informáticos e aplicacións móbiles específicas de matemáticas. 
 ●  Pizarra electrónica. 
 ●  Calculadora. 
 ●  Figuras e material xeométrico, etc. 



 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  quincena  do  curso.  Consistirá  nunha  proba 
 escrita  con  contidos  relacionados  cos  obxectivos  do  nivel  anterior.  Os  resultados  da  proba  de 
 avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da  materia.  A  realización 
 desta  proba  de  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na  materia  polo 
 grupo-clase  nos  cursos  anteriores,  e  estará  sempre  acompañada  das  impresións  recollidas  polo 
 profesorado na observación directa do traballo na aula. 

 Se  por  calquera  circunstancia  dita  proba  non  se  realiza,  ou  se  considera  que  non  aporta 
 información  significativa,  farase  una  avaliación  inicial  oral  ao  inicio  de  cada  tema,  co  obxectivo 
 de detectar e corrixir erros de concepto. 

 E. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ● Probas escritas (75%). Realizarase un mínimo de dúas por trimestre. 

 ● Traballo e participación na aula así como outras tarefas que se estime oportunas. (25%) 

 As porcentaxes entre parénteses indican o peso de cada instrumento en cada avaliación. 

 E. 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Distinguimos entre varios tipos de tarefas en función das cales se aplicarán diferentes criterios. 

 A) PROBAS ESCRITAS 

 Teranse  en  conta,  ademais  da  corrección  na  resposta,  o  nivel  de  madurez  na  expresión 
 matemática,  a  presentación  axeitada  e  a  precisión  no  debuxo  de  figuras,  gráficas,  etc.  Na 
 resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación  de 
 pasos,  valorarase  a  síntese  dos  datos  e  elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a 
 planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución  dos  cálculos  e  a  redacción  axeitada  das 
 respostas.  Os  exercicios/problemas/cuestións  que  presenten  un  resultado  (aínda  que  sexa 
 correcto)  sen  un  desenvolvemento  ou  xustificación  coherente  terán  unha  nota  nula  ou  moi  baixa, 
 salvo que se diga expresamente que non é preciso o desenvolvemento. 

 B) TAREFAS MULTIMEDIA 

 Inclúense  aquí  actividades  realizadas  con  Geogebra,  follas  de  cálculo,  presentacións,  vídeos  ou 
 fotografías…  Valorarase  unha  edición  coidada  e  rigurosa,  adecuación  de  contidos  (responden  ao 
 pedido), grao de consecución dos obxectivos específicos de cada tarefa. 

 C) TRABALLO DIARIO NA AULA 

 Farase  unha  valoración  global,  e  para  iso  teranse  en  conta  o  grao  de  participación  e  a 
 disposición  de  traballo  en  clase,  o  caderno  persoal  da/o  alumna/o,  a  realización  das  tarefas 



 indicadas, aportacións e saídas á pizarra, etc. 

 E. 4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A  nota  media  ponderada  das  probas  escritas  (PE)  suporá  o  75%  da  nota  global  de  cada 
 avaliación.  Nelas  valorarase  o  coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos,  os  procedementos 
 ensinados,  a  capacidade  para  aplicar  coñecementos  na  resolución  de  problemas  e  a  capacidade 
 para racionalizar, analizar e relacionar uns conceptos con outros. 

 O  profesorado  comunicará  ao  alumnado  a  ponderación  de  cada  exame  (proba  escrita)  dentro  do 
 trimestre  (avaliación)  en  curso  durante  a  primeira  quincena  de  cada  trimestre  (avaliación),  e 
 preferentemente  ao  comezo  de  curso  dará  xa  unha  planificación  que  se  poderá  ir  reaxustando, 
 en función da evolución e as necesidades do grupo. 

 O  25%  restante  basearase  na  valoración  dos  demais  instrumentos  de  avaliación:  as  anotacións 
 do profesor no seu caderno do/a profesor/a. 

 A  nota  final  da  materia  será  a  media  ponderada  das  tres  avaliacións  ,  aplicando  truncamento:  un 
 30% para a primeira, un 37% para a segunda e un 33% para a terceira. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4,  se 
 a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Faranse  probas  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá  recuperar 
 soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento.  Será 
 necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 Para  calcular  a  nova  cualificación  da  avaliación  (NCA)  tras  unha  recuperación  sustituirase  a  nota 
 previa  da  avaliación  (NA)  por  NCA,  sendo  R  a  nota  do  exame  de  recuperación  e  NA  a  nota  da 
 avaliación suspensa. Obter unha nota igual ou superior a 5 é garantía de recuperala materia. 

 A  proba  da  convocatoria  extraordinaria  será  global,  abarcando  a  totalidade  da  materia  e  baseada 
 nos mínimos esixibles, polo tanto haberá unha única proba para todo o alumnado. 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  asistir  a  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 

 O  profesorado,  tratando  de  fomentar  a  lectura/investigación  e  a  integración  das  TICs,  poderá 
 valorar  de  forma  especial  a  realización  dos  seguintes  traballos  voluntarios  (TV),  cuxa  nota  se 



 engadiría á nota final da materia sempre que a/o alumna/o supere a materia: 

 •  A  realización  de  traballos  empregando  novas  tecnoloxías.  A  súa  valoración  máxima  concreta 
 dependerá  da  magnitude  dos  contidos  e  tarefas  encomendados  nel,  non  podendo  ser  superior  a 
 0,6 puntos na nota final. 

 •  A  elaboración  de  traballos  de  lectura/investigación  sobre  temas/artigos/capítulos  de  libros 
 vencellados  coas  matemáticas.  A  súa  valoración  máxima  concreta  dependerá  da  extensión  e 
 dificultade dos mesmos, non podendo ser superior a suma de todos eles a 0,6 puntos. 

 A  nota  dos  devanditos  traballos  voluntarios  sumarase  á  nota  final  só  no  caso  de  que  a  materia 
 sexa  superada  pola/o  alumna/o.  Cómpre  resaltar  que  os  devanditos  traballos  non  axudarán  a 
 superar a materia, a materia debe ser superada independentemetne deles. 

 Queda  a  criterio  do  profesorado  decidir  que  alumnado  pode  facer  cada  un  dos  citados  traballos 
 voluntarios  de  lecturas/investigación  e/ou  TICs,  que  o  decidirá  en  función  da  súa  carga  de 
 traballo e do rendemento académico de cada alumna/o. 



 2.3. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 En  3º  ESO  hai  dous  grupos,  A  e  B.  Na  hora  de  matemáticas,  o  alumnado  desdóbrase  segundo  a 
 opción  elixida:  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  ou  Matemáticas  Orientadas 
 ás Ensinanzas Aplicadas, dando lugar a dous grupos da primeira opción e a un da segunda. 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO 

 Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

 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. 

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

 B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e 
 estratexias  de  resolución  de  problemas, 
 realizando  os  cálculos  necesarios  e 
 comprobando as solucións obtidas. 

 MACB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado 
 dos  problemas  (datos,  relacións  entre  os 
 datos, e contexto do problema). 

 MACB1.2.2.  Valora  a  información  dun 
 enunciado  e  relaciónaa  co  número  de 
 solucións do problema. 

 MACB1.2.3.  Realiza  estimacións  e  elabora 
 conxecturas  sobre  os  resultados  dos 
 problemas  que  cumpra  resolver,  valorando  a 
 súa utilidade e eficacia. 

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

 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  numéricos,  xeométricos,  funcionais, 
 estatísticos  e  probabilísticos,  de  xeito 
 individual  e  en  equipo.  Elaboración  e 
 presentación dos informes correspondentes. 

 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. 

 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. 

 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 

 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. 



 resolución, etc.  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. 

 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. 

 MACB1.5.1.  Expón  e  defende  o  proceso 
 seguido  ademais  das  conclusións  obtidas, 
 utilizando  as  linguaxes  alxébrica,  gráfica, 
 xeométrica e estatístico-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. 

 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. 

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

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

 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. 

 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. 

 MACB1.7.1.  Reflexiona  sobre  o  proceso  e 
 obtén  conclusións  sobre  el  e  os  seus 
 resultados, valorando outras opinións. 

 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). 

 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. 

 MACB1.8.3.  Distingue  entre  problemas  e 
 exercicios,  e  adopta  a  actitude  axeitada  para 
 cada caso. 

 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. 

 MACB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais 



 de cooperación e traballo en equipo. 

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

 B1.9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  a 
 resolución de situacións descoñecidas. 

 MACB1.9.1.  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. 

 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. 

 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 
 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. 

 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. 

 MACB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para 
 facer  representacións  gráficas  de  funcións  con 
 expresións  alxébricas  complexas  e  extraer 
 información  cualitativa  e  cuantitativa  sobre 
 elas. 

 MACB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas 
 para  explicar  o  proceso  seguido  na  solución  de 
 problemas,  mediante  a  utilización  de  medios 
 tecnolóxicos. 

 MACB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos 
 xeométricos  con  ferramentas  tecnolóxicas 
 interactivas  para  amosar,  analizar  e 
 comprender propiedades xeométricas. 

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

 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 
 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. 

 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. 

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

 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  débiles  de  seu  proceso 
 educativo e establecendo pautas de mellora. 

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

 Bloque 2. Números e álxebra 



 B2.1.  Números  racionais.  Transformación  de 
 fraccións  en  decimais  e  viceversa.  Números 
 decimais  exactos  e  periódicos.  Fracción 
 xeratriz. 
 B2.2.  Operacións  con  fraccións  e  decimais. 
 Cálculo  aproximado  e  redondeo.  Cifras 
 significativas. Erro absoluto e relativo. 
 B2.3.  Potencias  de  números  racionais  con 
 expoñente enteiro. Significado e uso. 
 B2.4.  Potencias  de  base  10.  Aplicación  para  a 
 expresión  de  números  moi  pequenos. 
 Operacións  con  números  expresados  en 
 notación científica. 
 B2.5.  Raíces  cadradas.  Raíces  non  exactas. 
 Expresión  decimal.  Expresións  radicais: 
 transformación e operacións. 
 B2.6. Xerarquía de operacións. 

 B2.1.  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. 

 MACB2.1.1.  Recoñece  distintos  tipos  de 
 números  (naturais,  enteiros  e  racionais),  indica 
 o  criterio  utilizado  para  a  súa  distinción  e 
 utilízaos  para  representar  e  interpretar 
 adecuadamente información cuantitativa. 

 MACB2.1.2.  Distingue,  ao  achar  o  decimal 
 equivalente  a  unha  fracción,  entre  decimais 
 finitos  e  decimais  infinitos  periódicos,  e  indica 
 neste  caso  o  grupo  de  decimais  que  se  repiten 
 ou forman período. 

 MACB2.1.3.  Acha  a  fracción  xeratriz 
 correspondente  a  un  decimal  exacto  ou 
 periódico. 

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

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

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

 MACB2.1.7.  Expresa  o  resultado  dun 
 problema  utilizando  a  unidade  de  medida 
 adecuada,  en  forma  de  número  decimal, 
 redondeándoo  se  é  necesario  coa  marxe  de 
 erro  ou  a  precisión  que  se  requiran,  de  acordo 
 coa natureza dos datos. 

 MACB2.1.8.  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. 

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

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

 B2.7.  Investigación  de  regularidades,  relacións 
 e  propiedades  que  aparecen  en  conxuntos  de 
 números.  Expresión  usando  linguaxe 
 alxébrica. 
 B2.8.  Sucesións  numéricas.  Sucesións 
 recorrentes  Progresións  aritméticas  e 
 xeométricas. 

 B2.2.  Obter  e  manipular  expresións  simbólicas 
 que  describan  sucesións  numéricas, 
 observando  regularidades  en  casos  sinxelos 
 que inclúan patróns recursivos. 

 MACB2.2.1.  Calcula  termos  dunha  sucesión 
 numérica  recorrente  usando  a  lei  de  formación 
 a partir de termos anteriores. 

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

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



 emprégaas para resolver problemas. 

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

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

 B2.3.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para 
 expresar  unha  propiedade  ou  relación  dada 
 mediante  un  enunciado,  extraendo  a 
 información salientable e transformándoa. 

 MACB2.3.1.  Realiza  operacións  con 
 polinomios  e  utilízaos  en  exemplos  da  vida 
 cotiá. 

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

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

 B2.9.  Transformación  de  expresións 
 alxébricas.  Igualdades  notables.  Operacións 
 elementais  con  polinomios.  Factorización  de 
 polinomios. 
 B2.10.  Ecuacións  de  segundo  grao  cunha 
 incógnita. Resolución por distintos métodos. 
 B2.11.  Resolución  de  ecuacións  sinxelas  de 
 grao superior a dous. 
 B2.12.  Resolución  de  sistemas  de  dúas 
 ecuacións lineais con dúas incógnitas 
 B2.13.  Resolución  de  problemas  mediante  a 
 utilización  de  ecuacións  e  sistemas  de 
 ecuacións. 

 B2.4.  Resolver  problemas  da  vida  cotiá  nos 
 que  se  precise  a  formulación  e  a  resolución  de 
 ecuacións  de  primeiro  e  segundo  grao, 
 ecuacións  sinxelas  de  grao  maior  que  dous  e 
 sistemas  de  dúas  ecuacións  lineais  con  dúas 
 incógnitas,  aplicando  técnicas  de  manipulación 
 alxébricas,  gráficas  ou  recursos  tecnolóxicos, 
 valorando  e  contrastando  os  resultados 
 obtidos. 

 MACB2.4.1.  Formula  alxebricamente  unha 
 situación  da  vida  cotiá  mediante  ecuacións  e 
 sistemas  de  ecuacións,  resólveas  e  interpreta 
 criticamente o resultado obtido. 

 Bloque 3. Xeometría 

 B3.1.  Xeometría  do  espazo:  poliedros  e  corpos 
 de revolución. 
 B3.2.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
 adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,  para 
 estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
 xeométricas. 

 B3.1.  Recoñecer  e  describir  os  elementos  e  as 
 propiedades  características  das  figuras  planas, 
 os  corpos  xeométricos  elementais  e  as  súas 
 configuracións xeométricas. 

 MACB3.1.1.  Coñece  as  propiedades  dos 
 puntos  da  mediatriz  dun  segmento  e  da 
 bisectriz  dun  ángulo,  e  utilízaas  para  resolver 
 problemas xeométricos sinxelos. 

 MACB3.1.2.  Manexa  as  relacións  entre 
 ángulos  definidos  por  rectas  que  se  cortan  ou 
 por  paralelas  cortadas  por  unha  secante,  e 
 resolve problemas xeométricos sinxelos. 

 MACB3.1.3.  Identifica  e  describe  os  elementos 
 e  as  propiedades  das  figuras  planas,  os 
 poliedros e os corpos de revolución principais. 

 B3.3. Xeometría do plano. 
 B3.4.  Teorema  de  Tales.  División  dun 
 segmento  en  partes  proporcionais.  Aplicación 
 á resolución de problemas. 
 B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

 B3.2.  Utilizar  o  teorema  de  Tales  e  as  fórmulas 
 usuais  para  realizar  medidas  indirectas  de 
 elementos  inaccesibles  e  para  obter  as 
 medidas  de  lonxitudes,  áreas  e  volumes  dos 
 corpos  elementais,  de  exemplos  tomados  da 
 vida  real,  representacións  artísticas  como 
 pintura  ou  arquitectura,  ou  da  resolución  de 
 problemas xeométricos. 

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

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

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



 lonxitudes en contextos diversos. 

 MACB3.2.4.  Calcula  áreas  e  volumes  de 
 poliedros,  cilindros,  conos  e  esferas,  e 
 aplícaos  para  resolver  problemas 
 contextualizados. 

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

 B3.3.  Calcular  (ampliación  ou  redución)  as 
 dimensións  reais  de  figuras  dadas  en  mapas 
 ou planos, coñecendo a escala. 

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

 B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
 B3.2.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
 adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,  para 
 estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
 xeométricas. 

 B3.4.  Recoñecer  as  transformacións  que  levan 
 dunha  figura  a  outra  mediante  movemento  no 
 plano,  aplicar  eses  movementos  e  analizar 
 deseños  cotiáns,  obras  de  arte  e 
 configuracións presentes na natureza 

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

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

 B3.7.  Xeometría  do  espazo.  Elementos  de 
 simetría nos poliedros e corpos de revolución. 
 B3.2.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
 adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,  para 
 estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
 xeométricas. 

 B3.5.  Identificar  centros,  eixes  e  planos  de 
 simetría  de  figuras  planas,  poliedros  e  corpos 
 de revolución. 

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

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

 B3.2.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
 adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,  para 
 estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
 xeométricas. 
 B3.8.  A  esfera.  Interseccións  de  planos  e 
 esferas. 
 B3.9.  O  globo  terráqueo.  Coordenadas 
 xeográficas  e  fusos  horarios.  Latitude  e 
 lonxitude dun punto. 

 B3.6.  Interpretar  o  sentido  das  coordenadas 
 xeográficas  e  a  súa  aplicación  na  localización 
 de puntos. 

 MACB3.6.1.  Sitúa  sobre  o  globo  terráqueo  o 
 Ecuador,  os  polos,  os  meridianos  e  os 
 paralelos,  e  é  capaz  de  situar  un  punto  sobre  o 
 globo  terráqueo  coñecendo  a  súa  latitude  e  a 
 súa lonxitude 

 Bloque 4. Funcións 

 B4.1.  Análise  e  descrición  cualitativa  de 
 gráficas  que  representan  fenómenos  do 
 ámbito cotián e doutras materias. 
 B4.2.  Análise  dunha  situación  a  partir  do 
 estudo  das  características  locais  e  globais  da 
 gráfica correspondente. 
 B4.3.  Análise  e  comparación  de  situacións  de 
 dependencia  funcional  dadas  mediante  táboas 
 e enunciados. 

.4.  Utilización  de  calculadoras  gráficas  e 
 programas  de  computador  para  a 
 construción e a interpretación de gráficas. 

 B4.1.  Coñecer  os  elementos  que  interveñen  no 
 estudo  das  funcións  e  a  súa  representación 
 gráfica. 

 MACB4.1.1.  Interpreta  o  comportamento 
 dunha  función  dada  graficamente  e  asocia 
 enunciados  de  problemas  contextualizados  a 
 gráficas. 

 MAB  B4.1.2.  Identifica  as  características  máis 
 salientables  dunha  gráfica  interpretándoas 
 dentro do seu contexto. 

 MACB41.3.  Constrúe  unha  gráfica  a  partir  dun 
 enunciado  contextualizado,  describindo  o 
 fenómeno exposto. 

 MACB4.1.4.  Asocia  razoadamente  expresións 
 analíticas a funcións dadas graficamente. 

 MACB4.1.5.  Formula  conxecturas  sobre  o 
 comportamento  do  fenómeno  que  representa 
 unha gráfica e a súa expresión alxébrica 

 B4.5.  Utilización  de  modelos  lineais  para 
 estudar  situacións  provenientes  de  diferentes 

 B4.2.  Identificar  relacións  da  vida  cotiá  e 
 doutras  materias  que  poden  modelizarse 

 MACB4.2.1.  Determina  as  formas  de 
 expresión  da  ecuación  da  recta  a  partir  dunha 



 ámbitos  de  coñecemento  e  da  vida  cotiá, 
 mediante  a  confección  da  táboa,  a 
 representación  gráfica  e  a  obtención  da 
 expresión alxébrica. 
 B4.6. Expresións da ecuación da recta. 

 mediante  unha  función  lineal,  valorando  a 
 utilidade  da  descrición  deste  modelo  e  dos 
 seus  parámetros,  para  describir  o  fenómeno 
 analizado. 

 dada  (ecuación  punto  pendente,  xeral, 
 explícita  e  por  dous  puntos),  identifica  puntos 
 de  corte  e  pendente,  e  represéntaa 
 graficamente. 

 MACB4.2.2.  Obtén  a  expresión  analítica  da 
 función  lineal  asociada  a  un  enunciado  e 
 represéntaa. 

 B4.7.  Funcións  cuadráticas.  Representación 
 gráfica.  Utilización  para  representar  situacións 
 da vida cotiá. 

 B4.3.  Recoñecer  situacións  de  relación 
 funcional  que  necesitan  ser  descritas  mediante 
 funcións  cuadráticas,  calculando  os  seus 
 parámetros e as súas características. 

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

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

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 B5.1.  Fases  e  tarefas  dun  estudo  estatístico. 
 Poboación  e  mostra.  Variables  estatísticas: 
 cualitativas, discretas e continuas. 
 B5.2.  Métodos  de  selección  dunha  mostra 
 estatística. Representatividade dunha mostra. 
 B5.3.  Frecuencias  absolutas,  relativas  e 
 acumuladas.  Agrupación  de  datos  en 
 intervalos. 
 B5.4. Gráficas estatísticas. 

 B5.1.  Elaborar  informacións  estatísticas  para 
 describir  un  conxunto  de  datos  mediante 
 táboas  e  gráficas  adecuadas  á  situación 
 analizada,  xustificando  se  as  conclusións  son 
 representativas para a poboación estudada. 

 MACB5.1.1.  Distingue  poboación  e  a  mostra,  e 
 xustifica  as  diferenzas  en  problemas 
 contextualizados. 

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

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

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

 MACB5.1.5.  Constrúe,  coa  axuda  de 
 ferramentas  tecnolóxicas,  en  caso  necesario, 
 gráficos  estatísticos  adecuados  a  distintas 
 situacións  relacionadas  con  variables 
 asociadas  a  problemas  sociais,  económicos  e 
 da vida cotiá. 

 B5.5.  Parámetros  de  posición:  cálculo, 
 interpretación e propiedades. 
 B5.6.  Parámetros  de  dispersión:  cálculo, 
 interpretación e propiedades. 
 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
 B5.8.  Interpretación  conxunta  da  media  e  a 
 desviación típica. 

 B5.2.  Calcular  e  interpretar  os  parámetros  de 
 posición  e  de  dispersión  dunha  variable 
 estatística  para  resumir  os  datos  e  comparar 
 distribucións estatísticas. 

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

 MACB5.2.2.  Calcula  e  interpreta  os 
 parámetros  de  dispersión  (rango,  percorrido 
 intercuartílico  e  desviación  típica)  dunha 
 variable  estatística,  utilizando  a  calculadora  e 
 a  folla  de  cálculo,  para  comparar  a 
 representatividade  da  media  e  describir  os 
 datos. 

 B5.9.  Identificación  das  fases  e  tarefas  dun 
 estudo  estatístico.  Análise  e  descrición  de 
 traballos  relacionados  coa  estatística,  con 
 interpretación  da  información  e  detección  de 
 erros e manipulacións. 
 B5.10.  Utilización  de  calculadora  e  outros 
 medios  tecnolóxicos  axeitados  para  a  análise, 
 a  elaboración  e  a  presentación  de  informes  e 

 B5.3.  Analizar  e  interpretar  a  información 
 estatística  que  aparece  nos  medios  de 
 comunicación,  valorando  a  súa 
 representatividade e a súa fiabilidade. 

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

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



 documentos  sobre  informacións  estatísticas 
 nos medios de comunicación. 

 tendencia central e dispersión. 

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

 B5.11.  Experiencias  aleatorias.  Sucesos  e 
 espazo mostral. 
 B5.12.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  a 
 regra  de  Laplace.  Diagramas  de  árbore 
 sinxelos. Permutacións; factorial dun número. 
 B5.13.  Utilización  da  probabilidade  para  tomar 
 decisións  fundamentadas  en  diferentes 
 contextos. 

 B5.4.  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,  e  identificando  os  elementos 
 asociados ao experimento. 

 MACB5.4.1.  Identifica  os  experimentos 
 aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

 MACB5.4.2.  Utiliza  o  vocabulario  axeitado 
 para  describir  e  cuantificar  situacións 
 relacionadas co azar. 

 MACB5.4.3.  Asigna  probabilidades  a  sucesos 
 en  experimentos  aleatorios  sinxelos  cuxos 
 resultados  son  equiprobables,  mediante  a 
 regra  de  Laplace,  enumerando  os  sucesos 
 elementais,  táboas  ou  árbores,  ou  outras 
 estratexias persoais. 

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

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación  correspondente 
 a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Criterio de 
 avaliación  Estándares 

 Grao mínimo para 
 superar a área 
 Indicador mínimo de logro 

 T 
 1 

 T 
 2 

 T 
 3 

 C.C. 

 Instrumentos de avaliación / 
 Procedementos de avaliación 

 MAC-B1.1 

 3º-MACB1.1.1. - Expresa 
 verbalmente, de xeito 
 razoado, o proceso 
 seguido na resolución dun 
 problema, coa precisión e 
 o rigor adecuados. 

 Expresa verbalmente, de 
 xeito razoado, os pasos 
 fundamentais do proceso 
 seguido na resolución dun 
 problema. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CCL 
 CMCCT 

 MAC-B1.2 

 3º-MACB1.2.1. - Analiza e 
 comprende o enunciado 
 dos problemas (datos, 
 relacións entre os datos, e 
 contexto do problema). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B1.2 

 3º-MACB1.2.2. - Valora a 
 información dun 
 enunciado e relaciónaa co 
 número de solucións do 
 problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.2  3º-MACB1.2.3. - Realiza  Realiza estimacións  X  X  X  PROCEDEMENTOS:  CMCCT 



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

 primarias e elabora 
 conxecturas lóxicas sobre 
 os resultados de 
 problemas sinxelos, 
 valorando a súa utilidade 
 e eficacia. 

 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 MAC-B1.2 

 3º-MACB1.2.4. - Utiliza 
 estratexias heurísticas e 
 procesos de razoamento 
 na resolución de 
 problemas, reflexionando 
 sobre o proceso de 
 resolución de problemas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CAA 

 MAC-B1.3 

 3º-MACB1.3.1. - Identifica 
 patróns, regularidades e 
 leis matemáticas en 
 situacións de cambio, en 
 contextos numéricos, 
 xeométricos, funcionais, 
 estatísticos e 
 probabilísticos. 

 Identifica, nun 
 procedemento guiado 
 polo profesor, patróns, 
 regularidades e leis 
 matemáticas en 
 situacións de cambio, en 
 contextos numéricos, 
 xeométricos, funcionais, 
 estatísticos e 
 probabilísticos sinxelos. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Caderno de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.3 

 3º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.4 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Caderno de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.4 

 3º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CAA 



 MAC-B1.5 

 3º-MACB1.5.1. - Expón e 
 defende o proceso 
 seguido ademais das 
 conclusións obtidas, 
 utilizando as linguaxes 
 alxébrica, gráfica, 
 xeométrica e 
 estatístico-probabilística. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 
 CCL 

 MAC-B1.6 

 3º-MACB1.6.1. - Identifica 
 situacións problemáticas 
 da realidade susceptibles 
 de conter problemas de 
 interese. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CSC 

 MAC-B1.6 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAC-B1.6 

 3º-MACB1.6.3. - Usa, 
 elabora ou constrúe 
 modelos matemáticos 
 sinxelos que permitan a 
 resolución dun problema 
 ou duns problemas dentro 
 do campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Caderno de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.6 

 3º-MACB1.6.4. - Interpreta 
 a solución matemática do 
 problema no contexto da 
 realidade 

 Interpreta a solución 
 matemática do problema 
 no contexto da realidade 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.6 

 3º-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. 

 Realiza simulacións e 
 predicións, en contexto 
 real, para valorar a 
 adecuación e as 
 limitacións dos modelos, e 
 propón melloras que 
 aumenten a súa eficacia. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.7 

 3º-MACB1.7.1. - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións sobre el e os 
 seus resultados, valorando 
 outras opinións. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 MAC-B1.8 
 3º-MACB1.8.1. - 
 Desenvolve actitudes 
 adecuadas para o traballo 

 Desenvolve actitudes 
 adecuadas para o traballo 
 en matemáticas (esforzo, 

 X  X  X  PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 



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

 perseveranza, 
 flexibilidade e aceptación 
 da crítica razoada). 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 MAC-B1.8 

 3º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.8 

 3º-MACB1.8.3. - Distingue 
 entre problemas e 
 exercicios, e adopta a 
 actitude axeitada para 
 cada caso. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.8 

 3º-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. 

 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 
 sinxelos. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CCEC 
 CAA 

 MAC-B1.8 

 3º-MACB1.8.5. - 
 Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CSC 
 CSIEE 

 MAC-B1.9 

 3º-MACB1.9.1. - 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAC-B1.1 
 0 

 3º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CAA 

 MAC-B1.1 
 1 

 3º-MACB1.11.1. - 
 Selecciona ferramentas 
 tecnolóxicas axeitadas e 

 Selecciona ferramentas 
 tecnolóxicas axeitadas e 
 utilízaas para a 

 X  X  X  PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 CMCCT 
 CD 



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

 realización de cálculos 
 numéricos, alxébricos ou 
 estatísticos cando a 
 dificultade destes impida 
 ou non aconselle facelos 
 manualmente. 

 INSTRUMENTOS: Caderno de 
 clase. 

 MAC-B1.1 
 1 

 3º-MACB1.11.2. - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para 
 facer representacións 
 gráficas de funcións con 
 expresións alxébricas 
 complexas e extraer 
 información cualitativa e 
 cuantitativa sobre elas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.1 
 1 

 3º-MACB1.11.3. - Deseña 
 representacións gráficas 
 para explicar o proceso 
 seguido na solución de 
 problemas, mediante a 
 utilización de medios 
 tecnolóxicos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.1 
 1 

 3º-MACB1.11.4. - Recrea 
 ámbitos e obxectos 
 xeométricos con 
 ferramentas tecnolóxicas 
 interactivas para amosar, 
 analizar e comprender 
 propiedades xeométricas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B1.1 
 1 

 3º-MACB1.11.5. - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para 
 o tratamento de datos e 
 gráficas estatísticas, 
 extraer informacións e 
 elaborar conclusións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 

 MAC-B1.1 
 2 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL CD 

 MAC-B1.1 
 2 

 3º-MACB1.12.2. - Utiliza 
 os recursos creados para 
 apoiar a exposición oral 
 dos contidos traballados 
 na aula. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL 



 MAC-B1.1 
 2 

 3º-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 
 débiles de seu proceso 
 educativo e establecendo 
 pautas de mellora. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CD CAA 

 MAC-B1.1 
 2 

 3º-MACB1.12.4. - 
 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ficheiros e 
 tarefas. 

 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ficheiros e 
 tarefas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.1. - 
 Recoñece distintos tipos 
 de números (naturais, 
 enteiros e racionais), 
 indica o criterio utilizado 
 para a súa distinción e 
 utilízaos para representar 
 e interpretar 
 adecuadamente 
 información cuantitativa. 

 Recoñece distintos tipos 
 de números (naturais, 
 enteiros e racionais), 
 indica o criterio utilizado 
 para a súa distinción e 
 utilízaos para representar 
 e interpretar 
 adecuadamente 
 información cuantitativa. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.2. - Distingue, 
 ao achar o decimal 
 equivalente a unha 
 fracción, entre decimais 
 finitos e decimais infinitos 
 periódicos, e indica neste 
 caso o grupo de decimais 
 que se repiten ou forman 
 período. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.3. - Acha a 
 fracción xeratriz 
 correspondente a un 
 decimal exacto ou 
 periódico. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.4. - Expresa 
 números moi grandes e 
 moi pequenos en notación 
 científica, opera con eles, 
 con e sen calculadora, e 
 utilízaos en problemas 
 contextualizados. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.5. - Distingue 
 e emprega técnicas 
 adecuadas para realizar 
 aproximacións por defecto 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 

 CMCCT 



 e por exceso dun número 
 en problemas 
 contextualizados, e 
 xustifica os seus 
 procedementos. 

 número en problemas 
 sinxelos contextualizados, 
 e xustifica os seus 
 procedementos. 

 obxectiva. 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.6. - Aplica 
 axeitadamente técnicas de 
 truncamento e redondeo 
 en problemas 
 contextualizados, 
 recoñecendo os erros de 
 aproximación en cada 
 caso para determinar o 
 procedemento máis 
 adecuado. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.7. - Expresa 
 o resultado dun problema 
 utilizando a unidade de 
 medida adecuada, en 
 forma de número decimal, 
 redondeándoo se é 
 necesario coa marxe de 
 erro ou a precisión que se 
 requiran, de acordo coa 
 natureza dos datos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.8. - 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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.9. - Emprega 
 números racionais para 
 resolver problemas da 
 vida cotiá e analiza a 
 coherencia da solución. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.1 

 3º-MACB2.1.10. - 
 Factoriza expresións 
 numéricas sinxelas que 
 conteñan raíces, e opera 
 con elas simplificando os 
 resultados. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.2 

 3º-MACB2.2.1. - Calcula 
 termos dunha sucesión 
 numérica recorrente 
 usando a lei de formación 
 a partir de termos 
 anteriores. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 



 MAC-B2.2 

 3º-MACB2.2.2. - Obtén 
 unha lei de formación ou 
 fórmula para o termo xeral 
 dunha sucesión sinxela de 
 números enteiros ou 
 fraccionarios. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.2 

 3º-MACB2.2.3. - Identifica 
 progresións aritméticas e 
 xeométricas, expresa o 
 seu termo xeral, calcula a 
 suma dos "n" primeiros 
 termos e emprégaas para 
 resolver problemas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.2 

 3º-MACB2.2.4. - Valora e 
 identifica a presenza 
 recorrente das sucesións 
 na natureza e resolve 
 problemas asociados a 
 estas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.3 

 3º-MACB2.3.1. - Realiza 
 operacións con polinomios 
 e utilízaos en exemplos da 
 vida cotiá. 

 Realiza operacións 
 básicas con polinomios e 
 utilízaos en exemplos da 
 vida cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.3 

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

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.3 

 3º-MACB2.3.3. - Factoriza 
 polinomios de grao 4 con 
 raíces enteiras mediante o 
 uso combinado da regra 
 de Ruffini, identidades 
 notables e extracción do 
 factor común. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B2.4 

 3º-MACB2.4.1. - Formula 
 alxebricamente unha 
 situación da vida cotiá 
 mediante ecuacións e 
 sistemas de ecuacións, 
 resólveas e interpreta 
 criticamente o resultado 
 obtido. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.1 

 3º-MACB3.1.1. - Coñece 
 as propiedades dos 
 puntos da mediatriz dun 
 segmento e da bisectriz 
 dun ángulo, e utilízaas 
 para resolver problemas 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 



 xeométricos sinxelos.  sinxelos. 

 MAC-B3.1 

 3º-MACB3.1.2. - Manexa 
 as relacións entre ángulos 
 definidos por rectas que 
 se cortan ou por paralelas 
 cortadas por unha 
 secante, e resolve 
 problemas xeométricos 
 sinxelos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.1 

 3º-MACB3.1.3. - Identifica 
 e describe os elementos e 
 as propiedades das 
 figuras planas, os 
 poliedros e os corpos de 
 revolución principais. 

 Identifica e describe os 
 elementos e as 
 propiedades das figuras 
 planas, os poliedros e os 
 corpos de revolución 
 principais. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.2 

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

 Calcula o perímetro e a 
 área de polígonos e de 
 figuras circulares en 
 problemas sinxelos 
 contextualizados, 
 aplicando fórmulas e 
 técnicas adecuadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.2 

 3º-MACB3.2.2. - Divide un 
 segmento en partes 
 proporcionais a outros 
 dados, e establece 
 relacións de 
 proporcionalidade entre os 
 elementos homólogos de 
 dous polígonos 
 semellantes. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.2 

 3º-MACB3.2.3. - 
 Recoñece triángulos 
 semellantes e, en 
 situacións de semellanza, 
 utiliza o teorema de Tales 
 para o cálculo indirecto de 
 lonxitudes en contextos 
 diversos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.2 

 3º-MACB3.2.4. - Calcula 
 áreas e volumes de 
 poliedros, cilindros, conos 
 e esferas, e aplícaos para 
 resolver problemas 
 contextualizados. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.3 

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

 Calcula dimensións reais 
 de medidas de lonxitudes 
 e de superficies en 
 situacións de semellanza: 
 planos, mapas, fotos 
 aéreas, etc. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 



 MAC-B3.4 

 3º-MACB3.4.1. - Identifica 
 os elementos máis 
 característicos dos 
 movementos no plano 
 presentes na natureza, en 
 deseños cotiáns ou en 
 obras de arte. 

 Identifica os elementos 
 máis característicos dos 
 movementos no plano 
 presentes na natureza, en 
 deseños cotiáns ou en 
 obras de arte. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CCEC 

 MAC-B3.4 

 3º-MACB3.4.2. - Xera 
 creacións propias 
 mediante a composición 
 de movementos, 
 empregando ferramentas 
 tecnolóxicas cando sexa 
 necesario. 

 Xera creacións propias 
 mediante a composición 
 de movementos, 
 empregando ferramentas 
 tecnolóxicas cando sexa 
 necesario. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 
 CCEC 

 MAC-B3.5 

 3º-MACB3.5.1. - Identifica 
 os principais poliedros e 
 corpos de revolución, 
 utilizando a linguaxe con 
 propiedade para referirse 
 aos elementos principais. 

 Identifica os principais 
 poliedros e corpos de 
 revolución, utilizando a 
 linguaxe con propiedade 
 para referirse aos 
 elementos principais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B3.5 

 3º-MACB3.5.2. - Identifica 
 centros, eixes e planos de 
 simetría en figuras planas, 
 en poliedros, na natureza, 
 na arte e nas construcións 
 humanas. 

 Identifica centros, eixes e 
 planos de simetría en 
 figuras planas, en 
 poliedros, na natureza, na 
 arte e nas construcións 
 humanas. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 
 CCEC 

 MAC-B3.6 

 3º-MACB3.6.1. - Sitúa 
 sobre o globo terráqueo o 
 Ecuador, os polos, os 
 meridianos e os paralelos, 
 e é capaz de situar un 
 punto sobre o globo 
 terráqueo coñecendo a 
 súa latitude e a súa 
 lonxitude 

 Sitúa sobre o globo 
 terráqueo o Ecuador, os 
 polos, os meridianos e os 
 paralelos, e é capaz de 
 situar un punto sobre o 
 globo terráqueo 
 coñecendo a súa latitude 
 e a súa lonxitude 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B4.1 

 3º-MACB4.1.1. - Interpreta 
 o comportamento dunha 
 función dada graficamente 
 e asocia enunciados de 
 problemas 
 contextualizados a 
 gráficas. 

 Interpreta o 
 comportamento dunha 
 función dada 
 graficamente e asocia 
 enunciados de problemas 
 contextualizados sinxelos 
 a gráficas. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.1 

 3º-MAB B4.1.2. - Identifica 
 as características máis 
 salientables dunha gráfica 
 interpretándoas dentro do 
 seu contexto. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.1 

 3º-MACB41.3. - Constrúe 
 unha gráfica a partir dun 
 enunciado 
 contextualizado, 
 describindo o fenómeno 

 Constrúe unha gráfica a 
 partir dun enunciado 
 contextualizado sinxelo, 
 describindo o fenómeno 
 exposto. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 



 exposto. 

 MAC-B4.1 

 3º-MACB4.1.4. - Asocia 
 razoadamente expresións 
 analíticas a funcións 
 dadas graficamente. 

 Asocia razoadamente 
 expresións analíticas a 
 funcións dadas 
 graficamente. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.1 

 3º-MACB4.1.5. - Formula 
 conxecturas sobre o 
 comportamento do 
 fenómeno que representa 
 unha gráfica e a súa 
 expresión alxébrica 

 Formula conxecturas 
 sobre o comportamento 
 do fenómeno que 
 representa unha gráfica e 
 a súa expresión alxébrica 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.2 

 3º-MACB4.2.1. - 
 Determina as formas de 
 expresión da ecuación da 
 recta a partir dunha dada 
 (ecuación punto pendente, 
 xeral, explícita e por dous 
 puntos), identifica puntos 
 de corte e pendente, e 
 represéntaa graficamente. 

 Determina as formas de 
 expresión da ecuación da 
 recta a partir dunha dada 
 (ecuación punto 
 pendente, xeral, explícita 
 e por dous puntos), 
 identifica puntos de corte 
 e pendente, e represéntaa 
 graficamente. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.2 

 3º-MACB4.2.2. - Obtén a 
 expresión analítica da 
 función lineal asociada a 
 un enunciado e 
 represéntaa. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.3 

 3º-MACB4.3.1. - Calcula 
 os elementos 
 característicos dunha 
 función polinómica de grao 
 2 e represéntaa 
 graficamente. 

 Calcula os elementos 
 característicos dunha 
 función polinómica de 
 grao 2 e represéntaa 
 graficamente. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B4.3 

 3º-MACB4.3.2. - Identifica 
 e describe situacións da 
 vida cotiá que poidan ser 
 modelizadas mediante 
 funcións cuadráticas, 
 estúdaas e represéntaas 
 utilizando medios 
 tecnolóxicos cando sexa 
 necesario. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B5.1 

 3º-MACB5.1.1. - Distingue 
 poboación e a mostra, e 
 xustifica as diferenzas en 
 problemas 
 contextualizados. 

 Distingue poboación e a 
 mostra, e xustifica as 
 diferenzas en problemas 
 contextualizados sinxelos. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B5.1 

 3º-MACB5.1.2. - Valora a 
 representatividade dunha 
 mostra a través do 
 procedemento de 
 selección, en casos 

 Valora a 
 representatividade dunha 
 mostra a través do 
 procedemento de 
 selección, en casos 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 



 sinxelos.  sinxelos. 

 MAC-B5.1 

 3º-MACB5.1.3. - Distingue 
 entre variable cualitativa, 
 cuantitativa discreta e 
 cuantitativa continua, e 
 pon exemplos. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B5.1 

 3º-MACB5.1.4. - Elabora 
 táboas de frecuencias, 
 relaciona os tipos de 
 frecuencias e obtén 
 información da táboa 
 elaborada. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B5.1 

 3º-MACB5.1.5. - Constrúe, 
 coa axuda de ferramentas 
 tecnolóxicas, en caso 
 necesario, gráficos 
 estatísticos adecuados a 
 distintas situacións 
 relacionadas con variables 
 asociadas a problemas 
 sociais, económicos e da 
 vida cotiá. 

 Constrúe, coa axuda de 
 ferramentas tecnolóxicas, 
 en caso necesario, 
 gráficos estatísticos 
 adecuados a distintas 
 situacións relacionadas 
 con variables asociadas a 
 problemas sinxelos 
 sociais, económicos e da 
 vida cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CSC 

 MAC-B5.2 

 3º-MACB5.2.1. - Calcula e 
 interpreta as medidas de 
 posición (media, moda, 
 mediana e cuartís) dunha 
 variable estatística para 
 proporcionar un resumo 
 dos datos. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B5.2 

 3º-MACB5.2.2. - Calcula e 
 interpreta os parámetros 
 de dispersión (rango, 
 percorrido intercuartílico e 
 desviación típica) dunha 
 variable estatística, 
 utilizando a calculadora e 
 a folla de cálculo, para 
 comparar a 
 representatividade da 
 media e describir os datos. 

 Calcula e interpreta os 
 parámetros de dispersión 
 (rango, percorrido 
 intercuartílico e 
 desviación típica) dunha 
 variable estatística, 
 utilizando a calculadora e 
 a folla de cálculo, para 
 comparar a 
 representatividade da 
 media e describir os 
 datos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CMCCT 

 MAC-B5.3 

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

 Utiliza un vocabulario 
 axeitado para describir, 
 analizar e interpretar 
 información estatística 
 dos medios de 
 comunicación e outros 
 ámbitos da vida cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CCL 

 MAC-B5.3 

 3º-MACB5.3.2. - Emprega 
 a calculadora e medios 
 tecnolóxicos para 
 organizar os datos, xerar 

 Emprega a calculadora e 
 medios tecnolóxicos para 
 organizar os datos, xerar 
 gráficos estatísticos e 

 X  PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 

 CD 



 gráficos estatísticos e 
 calcular parámetros de 
 tendencia central e 
 dispersión. 

 calcular parámetros de 
 tendencia central e 
 dispersión. 

 clase. 

 MAC-B5.3 

 3º-MACB5.3.3. - Emprega 
 medios tecnolóxicos para 
 comunicar información 
 resumida e relevante 
 sobre unha variable 
 estatística analizada 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CD 

 MAC-B5.4 

 3º-MACB5.4.1. - Identifica 
 os experimentos aleatorios 
 e distíngueos dos 
 deterministas. 

 Identifica os experimentos 
 aleatorios e distíngueos 
 dos deterministas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva.. 

 CMCCT 

 MAC-B5.4 

 3º-MACB5.4.2. - Utiliza o 
 vocabulario axeitado para 
 describir e cuantificar 
 situacións relacionadas co 
 azar. 

 Utiliza o vocabulario 
 axeitado para describir e 
 cuantificar situacións 
 relacionadas co azar. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Intercambios orais cos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Posta en 
 común. 

 CMCCT 
 CCL 

 MAC-B5.4 

 3º-MACB5.4.3. - Asigna 
 probabilidades a sucesos 
 en experimentos 
 aleatorios sinxelos cuxos 
 resultados son 
 equiprobables, mediante a 
 regra de Laplace, 
 enumerando os sucesos 
 elementais, táboas ou 
 árbores, ou outras 
 estratexias persoais. 

 Asigna probabilidades a 
 sucesos en experimentos 
 aleatorios sinxelos cuxos 
 resultados son 
 equiprobables, mediante 
 a regra de Laplace, 
 enumerando os sucesos 
 elementais, táboas ou 
 árbores, ou outras 
 estratexias persoais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCCT 

 MAC-B5.4 

 3º-MACB5.4.4. - Toma a 
 decisión correcta tendo en 
 conta as probabilidades 
 das distintas opcións en 
 situacións de incerteza. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CSIEE 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Como  en  cada  curso,  o  profesorado  ofrecerá  ao  alumnado  en  setembro  certas  pautas  sobre  a 
 organización da materia e informará sobre os criterios de cualificación da mesma. 

 Tratando  de  favorecer  a  adquisición  de  aprendizaxes,  a  elección  e  secuencia  de  contidos  na 
 ESO debe facerse atendendo aos seguintes criterios: 

 ●  Os  contidos  deben  estar  de  acordo  coas  capacidades  do  alumnado  e  cos  seus 



 coñecementos previos, pois a aprendizaxe constrúese lentamente sobre o xa coñecido. 
 ●  É  preciso  graduar  as  dificultades  de  tal  xeito  que  ao  alumnado  non  lle  resulten 

 insuperables  e  coa  finalidade  de  que  poida  conseguir  éxitos,  imprescindibles  ademais 
 para que a tarefa sexa gratificante. 

 ●  Polo  tanto,  hai  que  evitar  as  dificultades  innecesarias:  a  excesiva  complexidade  de 
 cálculos,  a  formalización  e  abstracción  prematuras,  a  linguaxe  difícil,  a  algoritmización 
 inoportuna... 

 ●  Graduar  o  novidoso  de  xeito  que  pase  a  engrosar  o  círculo  do  que  é  familiar  e  que,  así, 
 sirva de base a novos coñecementos. 

 ●  Débese  procurar  que  o  alumnado,  en  vez  de  estar  continuamente  aprendendo  a  manexar 
 ferramentas  que  só  empregará  moito  máis  adiante,  atope  o  sentido  e  a  funcionalidade 
 daquelas, aplicando o que aprende en cada curso no seu momento. 

 ●  A  forma  de  traballar  diariamente  na  aula  basearase  na  explicación  por  parte  do 
 profesorado  da  parte  teórica  dos  temas,  achegando  preguntas  e  propoñendo  problemas  e 
 exercicios  prácticos  que  estimulen  a  curiosidade  e  a  reflexión  do  alumnado  para  que  este 
 os  resolva,  ben  de  xeito  individual  ou  en  grupo,  para  desta  forma  permitir  desenvolver 
 estratexias  de  defensa  dos  seus  argumentos  fronte  aos  dos  seus  compañeiros  e 
 compañeiras  e  seleccionar  a  resposta  máis  axeitada  para  a  situación  problemática 
 formulada.  O  profesorado  resolverá  as  dúbidas  dos  alumnos,  proporcionándolles 
 exemplos  que  complementen  a  explicación  dos  contidos  e  as  pautas  de  lóxica,  orde  e 
 rigor  que  o  estudante  debe  seguir  para  lograr  resolver  por  si  mesmo  os  problemas 
 achegados. 

 ●  Utilizarase, dentro do posible, unha linguaxe sinxela e directa. 
 ●  Partirase  do  concreto  e,  mediante  un  proceso  de  abstracción,  intentarase  que  o  alumnado 

 chegue a conclusións xerais que poida aplicar a situacións concretas. 
 ●  O  profesorado  intentará  crear  un  ambiente  de  confianza  no  que  o  alumnado  se  sinta 

 estimulado e motivado cara a materia. 
 ●  Insistirá,  sempre  que  o  programa  o  permita,  nos  mecanismos  de  cálculo  e  nos  contidos 

 tratados noutros cursos para afianzar e consolidar os coñecementos adquiridos. 

 Ademais,  xa  que  na  aula  habitual  de  referencia  hai  instalado  canón  de  vídeo  e  conexión  wifi, 
 procurarase  usar  o  ordenador  como  apoio  visual  introdutorio  ás  explicacións,  para  realizar 
 actividades  en  gran  grupo  ou  para  a  busca  puntual  de  información,  como  datos  de  tipo  histórico, 
 xeográfico, biográfico, etc 

 En  3º  de  ESO  xa  non  só  se  prestará  atención  a  que  o  alumnado  adquira  fluidez  de  cálculo  e 
 intuición,  senón  que  deberá  proceder  con  máis  rigor,  sen  descoidar  por  iso  os  aspectos  intuitivos 
 e  tratando  sempre  de  perfeccionar  e  evitar  os  erros  de  cálculo,  de  maneira  que  o  alumnado 
 dispoña das ferramentas precisas para abordar sen dificultade estudos superiores. 

 Seguindo  as  pautas  da  LOMCE,  o  profesorado  tratará  tamén,  na  medida  do  posible,  de  traballar 
 de  xeito  competencial  na  aula.  Isto  supón  un  cambio  metodolóxico  importante,  no  que  o  docente 
 pasa  a  ser  un  xestor  de  coñecemento  do  alumnado,  adquirindo  este  un  maior  grao  de 
 protagonismo. 



 En  concreto,  na  área  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  necesitamos 
 adestrar  de  xeito  sistemático  os  procedementos  que  conforman  os  alicerces  da  materia.  Se  ben 
 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  implicacións  na  comprensión  da  realidade.  Para  iso 
 necesitamos  certo  grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo  de  procedementos 
 básicos da materia. 

 Nalgúns  aspectos  da  área,  sobre  todo  naqueles  que  pretenden  o  uso  sistemático  de  procesos  de 
 método  científico,  o  traballo  en  grupo  colaborador  achega,  ademais  do  adestramento  de 
 habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a  diversidade,  unha  ferramenta 
 perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

 Na  área  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  é  indispensable  a  vinculación  a 
 contextos  reais,  así  como  a  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  o  deseño  de  tarefas 
 competenciais  pode  ser  unha  boa  ferramenta,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de 
 aplicación dos contidos. 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente,  consistirán  no  libro  de  texto  da  editorial  OXFORD  que  se  complementará  con 
 apuntes elaborados polo profesor/a. Ademais, promoverase o uso de: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesor/a. 
 ●  Programas informáticos e aplicacións móbiles específicas de matemáticas. 
 ●  Pizarra electrónica. 
 ●  Calculadora. 
 ●  Figuras e material xeométrico, etc. 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  proba 
 escrita  con  contidos  relacionados  cos  obxectivos  do  nivel  anterior.  Os  resultados  da  proba  de 
 avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da  materia.  A  realización 
 desta  proba  de  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na  materia  polo 
 grupo-clase  nos  cursos  anteriores,  e  estará  sempre  acompañada  das  impresións  recollidas  polo 
 profesorado na observación directa do traballo na aula. 

 Se  por  calquera  circunstancia  dita  proba  non  se  realiza,  ou  se  considera  que  non  aporta 
 información  significativa,  farase  una  avaliación  inicial  oral  ao  inicio  de  cada  tema,  co  obxectivo 
 de detectar e corrixir erros de concepto. 



 E. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ● Probas escritas. (75%) 

 ● Traballo e participación na aula así como outras tarefas que se estime oportunas. (25%) 

 As porcentaxes entre parénteses indican o peso de cada instrumento en cada avaliación. 

 E. 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Distinguimos entre varios tipos de tarefas en función das cales se aplicarán diferentes criterios. 

 A) PROBAS ESCRITAS 

 Teranse  en  conta,  ademais  da  corrección  na  resposta,  o  nivel  de  madurez  na  expresión 
 matemática,  a  presentación  axeitada  e  a  precisión  no  debuxo  de  figuras,  gráficas,  etc.  Na 
 resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación  de 
 pasos,  valorarase  a  síntese  dos  datos  e  elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a 
 planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución  dos  cálculos  e  a  redacción  axeitada  das 
 respostas. 

 B) TAREFAS MULTIMEDIA 

 Inclúense  aquí  actividades  realizadas  con  Geogebra,  follas  de  cálculo,  presentacións,  vídeos  ou 
 fotografías…  Valorarase  unha  edición  coidada  e  rigurosa,  adecuación  de  contidos  (responden  ao 
 pedido), grao de consecución dos obxectivos específicos de cada tarefa. 

 C) TRABALLO DIARIO NA AULA 

 Farase  unha  valoración  global,  e  para  iso  teranse  en  conta  o  grao  de  participación  e  a 
 disposición  de  traballo  en  clase,  o  caderno  persoal  do  alumnado,  a  realización  das  tarefas 
 indicadas, aportacións e saídas á pizarra, etc. 

 E. 4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 As  probas  escritas  terán  carácter  individual  e  suporán  o  75%  da  nota  global  de  cada  avaliación. 
 Nelas  valorarase  o  coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos,  os  procedementos  ensinados,  a 
 capacidade  para  aplicar  coñecementos  na  resolución  de  problemas  e  a  capacidade  para 
 racionalizar, analizar e relacionar uns conceptos con outros. 

 O  25%  restante  basearase  na  valoración  dos  demais  instrumentos  de  avaliación:  as  anotacións 
 do  profesor  no  seu  diario  de  clase  e  intervencións  en  posta  en  común,  o  caderno  de  clase  que 
 reflicte o traballo diario do alumnado e os traballos de aplicación e síntese. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 



 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4,  se 
 a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Faranse  probas  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá  recuperar 
 soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento.  Será 
 necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 A  proba  da  convocatoria  extraordinaria  será  global,  abarcando  a  totalidade  da  materia  e  baseada 
 nos mínimos esixibles, polo tanto haberá unha única proba para todo o alumnado. 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  asistir  a  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 2.4. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 3º  ESO 

 En  3º  ESO  hai  dous  grupos,  A  e  B,  e  contamos  cun  desdobre  para  atender  ao  alumnado  que 
 elixiu esta materia. 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO 

 Obxectiv 
 os 

 Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias 
 clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 f 
 h 

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

 B1.1.  Expresar  verbalmente 
 e  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 
 CMCCT 

 f 
 h 

 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. 
 B1.3.  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. 

 B1.2.  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 
 CMCCT 

 MAPB1.2.2.  Valora  a  información  dun 
 enunciado  e  relaciónaa  co  número  de 
 solucións do problema. 

 CMCCT 

 MAPB1.2.3.  Realiza  estimacións  e 
 elabora  conxecturas  sobre  os 
 resultados  dos  problemas  que  cumpra 
 resolver,  valorando  a  súa  utilidade  e  a 
 súa eficacia. 

 CMCCT 

 MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias 
 heurísticas  e  procesos  de  razoamento 
 na  resolución  de  problemas, 
 reflexionando  sobre  o  proceso  de 
 resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 
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 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  numéricos,  xeométricos,  funcionais, 
 estatísticos  e  probabilísticos,  de  xeito  individual 
 e  en  equipo.  Elaboración  e  presentación  dos 

 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. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 



 informes correspondentes. 

 b 
 e 
 f 

 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. 

 CMCCT 

 MAPB1.4.2.  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. 

 CMCCT 
 CAA 

 f 
 h 

 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, 
 os  resultados  e  as 
 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 
 CMCCT 

 a 
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 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. 

 CMCCT 
 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. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAPB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe 
 modelos  matemáticos  sinxelos  que 
 permitan  a  resolución  dun  problema 
 ou  duns  problemas  dentro  do  campo 
 das matemáticas. 

 CMCCT 

 MAPB1.6.4.  Interpreta  a  solución 
 matemática  do  problema  no  contexto 
 da realidade. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 

 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 

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

 CMCCT 
 CAA 



 resolver  problemas  da 
 realidade  cotiá,  avaliando  a 
 eficacia  e  as  limitacións  dos 
 modelos  utilizados  ou 
 construídos. 

 opinións.  CSC 
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 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). 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MAPB1.8.2.  Formúlase  a  resolución 
 de  retos  e  problemas  coa  precisión, 
 esmero  e  interese  adecuados  ao  nivel 
 educativo e á dificultade da situación. 

 CMCCT 

 MAPB1.8.3.  Distingue  entre 
 problemas  e  exercicios,  e  adopta  a 
 actitude axeitada para cada caso. 

 CMCCT 

 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. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

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

 CSIEE 
 CSC 

 b 
 g 

 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. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 g 

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

 B1.10.  Reflexionar  sobre  as 
 decisións  tomadas  e 
 aprender  diso  para 
 situacións similares futuras. 

 MAPB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os 
 problemas  resoltos  e  os  procesos 
 desenvolvidos,  valorando  a  potencia  e 
 a  sinxeleza  das  ideas  clave,  e  aprende 
 para situacións futuras similares. 

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 

 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. 

 B1.11.  Empregar  as 
 ferramentas  tecnolóxicas 
 adecuadas,  de  xeito 
 autónomo,  realizando 
 cálculos  numéricos, 
 alxébricos  ou  estatísticos, 
 facendo  representacións 
 gráficas,  recreando 
 situacións  matemáticas 

 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. 

 CMCCT 
 CD 

 MAPB1.11.2.  Utiliza  medios 
 tecnolóxicos  para  facer 

 CMCCT 



 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. 

 mediante  simulacións  ou 
 analizando  con  sentido 
 crítico  situacións  diversas 
 que  axuden  á  comprensión 
 de  conceptos  matemáticos 
 ou  á  resolución  de 
 problemas. 

 representacións  gráficas  de  funcións 
 con  expresións  alxébricas  complexas 
 e  extraer  información  cualitativa  e 
 cuantitativa sobre elas. 

 MAPB1.11.3.  Deseña  representacións 
 gráficas  para  explicar  o  proceso 
 seguido  na  solución  de  problemas, 
 mediante  a  utilización  de  medios 
 tecnolóxicos. 

 CMCCT 

 MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e 
 obxectos  xeométricos  con  ferramentas 
 tecnolóxicas  interactivas  para  amosar, 
 analizar  e  comprender  propiedades 
 xeométricas. 

 CMCCT 

 MAPB1.11.5.  Utiliza  medios 
 tecnolóxicos  para  o  tratamento  de 
 datos  e  gráficas  estatísticas,  extraer 
 información e elaborar conclusións. 

 CMCCT 

 a 
 b 
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 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 
 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. 

 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. 

 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 

 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 

 e 
 f 
 g 

 B2.1.  Potencias  de  números  naturais  con 
 expoñente  enteiro.  Significado  e  uso.  Potencias 
 de  base  10.  Aplicación  para  a  expresión  de 
 números  moi  pequenos.  Operacións  con 
 números  expresados  en  notación  científica. 
 Aplicación  a  problemas  extraídos  do  ámbito 

 B2.1.  Utilizar  as 
 propiedades  dos  números 
 racionais  e  decimais  para 
 operar  con  eles,  utilizando  a 
 forma  de  cálculo  e  notación 

 MAPB2.1.1.  Aplica  as  propiedades 
 das  potencias  para  simplificar 
 fraccións  cuxos  numeradores  e 
 denominadores  son  produtos  de 
 potencias. 

 CMCCT 



 social e físico. 
 B2.2. Xerarquía de operacións. 
 B2.3.  Números  decimais  e  racionais. 
 Transformación  de  fraccións  en  decimais  e 
 viceversa.  Números  decimais  exactos  e 
 periódicos. 
 B2.4.  Operacións  con  fraccións  e  decimais. 
 Cálculo  aproximado  e  redondeo.  Erro 
 cometido. 
 B2.5.  Elaboración  e  utilización  de  estratexias 
 para  o  cálculo  mental,  para  o  cálculo 
 aproximado  e  para  o  cálculo  con  calculadora 
 ou outros medios tecnolóxicos. 

 adecuada,  para  resolver 
 problemas,  e  presentando 
 os  resultados  coa  precisión 
 requirida. 

 MAPB2.1.2.  Distingue,  ao  achar  o 
 decimal  equivalente  a  unha  fracción, 
 entre  decimais  finitos  e  decimais 
 infinitos  periódicos,  e  indica,  nese 
 caso,  o  grupo  de  decimais  que  se 
 repiten ou forman período. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.3.  Expresa  certos  números 
 moi  grandes  e  moi  pequenos  en 
 notación  científica,  opera  con  eles, 
 con  e  sen  calculadora,  e  utilízaos  en 
 problemas contextualizados. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.4.  Distingue  e  emprega 
 técnicas  adecuadas  para  realizar 
 aproximacións  por  defecto  e  por 
 exceso  dun  número  en  problemas 
 contextualizados,  e  xustifica  os  seus 
 procedementos. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.5.  Aplica  axeitadamente 
 técnicas  de  truncamento  e  redondeo 
 en  problemas  contextualizados, 
 recoñecendo  os  erros  de 
 aproximación  en  cada  caso  para 
 determinar  o  procedemento  máis 
 axeitado. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.6.  Expresa  o  resultado  dun 
 problema,  utilizando  a  unidade  de 
 medida  adecuada,  en  forma  de 
 número  decimal,  redondeándoo  se  é 
 necesario  coa  marxe  de  erro  ou 
 precisión  requiridas,  de  acordo  coa 
 natureza dos datos. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.7.  Calcula  o  valor  de 
 expresións  numéricas  de  números 
 enteiros,  decimais  e  fraccionarios 
 mediante  as  operacións  elementais  e 
 as  potencias  de  números  naturais  e 
 expoñente  enteiro,  aplicando 
 correctamente  a  xerarquía  das 
 operacións. 

 CMCCT 

 MAPB2.1.8.  Emprega  números 
 racionais  e  decimais  para  resolver 
 problemas  da  vida  cotiá,  e  analiza  a 
 coherencia da solución. 

 CMCCT 

 b 
 f 

 B2.6.  Investigación  de  regularidades,  relacións 
 e  propiedades  que  aparecen  en  conxuntos  de 
 números. Expresión usando linguaxe alxébrica. 
 B2.7.  Sucesións  numéricas.  Sucesións 
 recorrentes.  Progresións  aritméticas  e 

 B2.2.  Obter  e  manipular 
 expresións  simbólicas  que 
 describan  sucesións 
 numéricas,  observando 
 regularidades  en  casos 

 MAPB2.2.1.  Calcula  termos  dunha 
 sucesión  numérica  recorrente  usando 
 a  lei  de  formación  a  partir  de  termos 
 anteriores. 

 CMCCT 



 xeométricas.  sinxelos  que  inclúan 
 patróns recursivos. 

 MAPB2.2.2.  Obtén  unha  lei  de 
 formación  ou  fórmula  para  o  termo 
 xeral  dunha  sucesión  sinxela  de 
 números enteiros ou fraccionarios. 

 CMCCT 

 MAPB2.2.3.  Valora  e  identifica  a 
 presenza  recorrente  das  sucesións  na 
 natureza  e  resolve  problemas 
 asociados a estas. 

 CMCCT 

 b 
 f 

 B2.8.  Transformación  de  expresión  alxébricas 
 cunha  indeterminada.  Igualdades  notables. 
 Operacións elementais con polinomios. 

 B2.3.  Utilizar  a  linguaxe 
 alxébrica  para  expresar 
 unha  propiedade  ou 
 relación  dada  mediante  un 
 enunciado,  extraendo  a 
 información  relevante  e 
 transformándoa. 

 MAPB2.3.1.  Suma,  resta  e  multiplica 
 polinomios,  expresa  o  resultado  en 
 forma  de  polinomio  ordenado  e 
 aplícao a exemplos da vida cotiá. 

 CMCCT 

 MAPB2.3.2.  Coñece  e  utiliza  as 
 identidades  notables  correspondentes 
 ao  cadrado  dun  binomio  e  unha  suma 
 por  diferenza,  e  aplícaas  nun  contexto 
 adecuado. 

 CMCCT 

 f 
 g 
 h 

 B2.9.  Ecuacións  de  segundo  grao  cunha 
 incógnita. Resolución por distintos métodos. 
 B2.10.  Sistemas  lineais  de  dúas  ecuacións  con 
 dúas incógnitas. Resolución. 
 B2.11.  Resolución  de  problemas  mediante  a 
 utilización de ecuacións e sistemas. 

 B2.4.  Resolver  problemas 
 da  vida  cotiá  nos  que  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  contrastar  os 
 resultados obtidos. 

 MAPB2.4.1.  Resolve  ecuacións  de 
 segundo  grao  completas  e 
 incompletas  mediante  procedementos 
 alxébricos e gráficos. 

 CMCCT 

 MAPB2.4.2.  Resolve  sistemas  de 
 dúas  ecuacións  lineais  con  dúas 
 incógnitas  mediante  procedementos 
 alxébricos ou gráficos. 

 CMCCT 

 MAPB2.4.3.  Formula  alxebricamente 
 unha  situación  da  vida  cotiá  mediante 
 ecuacións  de  primeiro  e  segundo 
 grao,  e  sistemas  lineais  de  dúas 
 ecuacións  con  dúas  incógnitas, 
 resólveas  e  interpreta  criticamente  o 
 resultado obtido. 

 CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría 

 e 
 f 
 l 
 n 

 B3.1.  Xeometría  do  plano:  mediatriz  dun 
 segmento  e  bisectriz  dun  ángulo;  ángulos  e  as 
 súas  relacións;  perímetros  e  áreas  de 
 polígonos;  lonxitude  e  área  de  figuras 
 circulares. Propiedades. 
 B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 
 B3.5.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
 adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,  para 
 estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
 xeométricas. 

 B3.1.  Recoñecer  e  describir 
 os  elementos  e  as 
 propiedades  características 
 das  figuras  planas,  os 
 corpos  xeométricos 
 elementais  e  as  súas 
 configuracións xeométricas. 

 MAPB3.1.1.  Coñece  as  propiedades 
 dos  puntos  da  mediatriz  dun  segmento 
 e da bisectriz dun ángulo. 

 CMCCT 

 MAPB3.1.2.  Utiliza  as  propiedades  da 
 mediatriz  e  a  bisectriz  para  resolver 
 problemas xeométricos sinxelos. 

 CMCCT 

 MAPB3.1.3.  Manexa  as  relacións 
 entre  ángulos  definidos  por  rectas  que 
 se  cortan  ou  por  paralelas  cortadas 
 por  unha  secante,  e  resolve 
 problemas  xeométricos  sinxelos  nos 
 que interveñen ángulos. 

 CMCCT 



 MAPB3.1.4.  Calcula  o  perímetro  de 
 polígonos,  a  lonxitude  de 
 circunferencias  e  a  área  de  polígonos 
 e  de  figuras  circulares  en  problemas 
 contextualizados,  aplicando  fórmulas  e 
 técnicas adecuadas. 

 CMCCT 

 MAPB3.1.5.  Calcula  áreas  e  volumes 
 de  poliedros  regulares  e  corpos  de 
 revolución  en  problemas 
 contextualizados,  aplicando  fórmulas  e 
 técnicas adecuadas. 

 CMCCT 

 f 
 l 
 n 

 B3.3.  Teorema  de  Tales.  División  dun 
 segmento  en  partes  proporcionais.  Aplicación  á 
 resolución de problemas. 

 B3.2.  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,  de  representacións 
 artísticas  como  pintura  ou 
 arquitectura,  ou  da 
 resolución  de  problemas 
 xeométricos. 

 MAPB3.2.1.  Divide  un  segmento  en 
 partes  proporcionais  a  outros  dados  e 
 establece  relacións  de 
 proporcionalidade  entre  os  elementos 
 homólogos  de  dous  polígonos 
 semellantes. 

 CMCCT 

 MAPB3.2.2.  Recoñece  triángulos 
 semellantes  e,  en  situacións  de 
 semellanza,  utiliza  o  teorema  de  Tales 
 para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

 CMCCT 

 f 
 l 

 B3.3.  Teorema  de  Tales.  División  dun 
 segmento  en  partes  proporcionais.  Aplicación  á 
 resolución de problemas. 

 B3.3.  Calcular  (ampliación 
 ou  redución)  as  dimensións 
 reais  de  figuras  dadas  en 
 mapas  ou  planos, 
 coñecendo a escala. 

 MAPB3.3.1.  Calcula  dimensións  reais 
 de  medidas  de  lonxitudes  en 
 situacións  de  semellanza  (planos, 
 mapas, fotos aéreas, etc.). 

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 
 l 
 n 

 B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
 B3.5.  Uso  de  ferramentas  pedagóxicas 
 adecuadas,  entre  elas  as  tecnolóxicas,  para 
 estudar  formas,  configuracións  e  relacións 
 xeométricas. 

 B3.4.  Recoñecer  as 
 transformacións  que  levan 
 dunha  figura  a  outra 
 mediante  movemento  no 
 plano,  aplicar  os  referidos 
 movementos  e  analizar 
 deseños  cotiáns,  obras  de 
 arte  e  configuracións 
 presentes na natureza. 

 MAPB3.4.1.  Identifica  os  elementos 
 máis  característicos  dos  movementos 
 no  plano  presentes  na  natureza,  en 
 deseños cotiáns ou obras de arte. 

 CMCCT 
 CCEC 

 MAPB3.4.2.  Xera  creacións  propias 
 mediante  a  composición  de 
 movementos,  empregando 
 ferramentas  tecnolóxicas  cando  sexa 
 necesario. 

 CMCCT 
 CCEC 

 f 
 l 

 B3.6.  O  globo  terráqueo.  Coordenadas 
 xeográficas. Latitude e lonxitude dun punto. 

 B3.5.  Interpretar  o  sentido 
 das  coordenadas 
 xeográficas  e  a  súa 
 aplicación  na  localización 
 de puntos. 

 MAPB3.5.1.  Sitúa  sobre  o  globo 
 terráqueo  o  Ecuador,  os  polos,  os 
 meridianos  e  os  paralelos,  e  é  capaz 
 de  situar  un  punto  sobre  o  globo 
 terráqueo  coñecendo  a  súa  latitude  e 
 a súa lonxitude. 

 CMCCT 

 Bloque 4. Funcións 

 e 
 f 
 g 
 h 

 B4.1.  Análise  e  descrición  cualitativa  de 
 gráficas  que  representan  fenómenos  do  ámbito 
 cotián e doutras materias. 
 B4.2.  Análise  dunha  situación  a  partir  do 
 estudo  das  características  locais  e  globais  da 

 B4.1.  Coñecer  os 
 elementos  que  interveñen 
 no  estudo  das  funcións  e  a 
 súa representación gráfica. 

 MAPB4.1.1.  Interpreta  o 
 comportamento  dunha  función  dada 
 graficamente,  e  asocia  enunciados  de 
 problemas  contextualizados  a 
 gráficas. 

 CMCCT 



 gráfica correspondente. 
 B4.3.  Análise  e  comparación  de  situacións  de 
 dependencia  funcional  dadas  mediante  táboas 
 e enunciados. 
 B4.4.  Utilización  de  calculadoras  gráficas  e 
 software  específico  para  a  construción  e 
 interpretación de gráficas. 

 MAPB4.1.2.  Identifica  as 
 características  máis  salientables 
 dunha  gráfica,  e  interprétaos  dentro  do 
 seu contexto. 

 CMCCT 

 MAPB4.1.3.  Constrúe  unha  gráfica  a 
 partir  dun  enunciado  contextualizado, 
 e describe o fenómeno exposto. 

 CMCCT 

 MAPB4.1.4.  Asocia  razoadamente 
 expresións  analíticas  sinxelas  a 
 funcións dadas graficamente. 

 CMCCT 

 b 
 f 
 h 

 B4.5.  Utilización  de  modelos  lineais  para 
 estudar  situacións  provenientes  de  diferentes 
 ámbitos  de  coñecemento  e  da  vida  cotiá, 
 mediante  a  confección  da  táboa,  a 
 representación  gráfica  e  a  obtención  da 
 expresión alxébrica. 
 B4.6. Expresións da ecuación da recta. 

 B4.2.  Identificar  relacións 
 da  vida  cotiá  e  doutras 
 materias  que  poden 
 modelizarse  mediante  unha 
 función  lineal,  valorando  a 
 utilidade  da  descrición 
 deste  modelo  e  dos  seus 
 parámetros,  para  describir  o 
 fenómeno analizado. 

 MAPB4.2.1.  Determina  as  formas  de 
 expresión  da  ecuación  da  recta  a 
 partir  dunha  dada  (ecuación 
 punto-pendente,  xeral,  explícita  e  por 
 dous  puntos),  identifica  puntos  de 
 corte  e  pendente,  e  represéntaas 
 graficamente. 

 CMCCT 

 MAPB4.2.2.  Obtén  a  expresión 
 analítica  da  función  lineal  asociada  a 
 un enunciado e represéntaa. 

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 
 h 

 B4.7.  Funcións  cuadráticas.  Representación 
 gráfica.  Utilización  para  representar  situacións 
 da vida cotiá. 
 B4.8.  Utilización  de  calculadoras  gráficas  e 
 software  específico  para  a  construción  e  a 
 interpretación de gráficas. 

 B4.3.  Recoñecer  situacións 
 de  relación  funcional  que 
 necesitan  ser  descritas 
 mediante  funcións 
 cuadráticas,  calculando  os 
 seus  parámetros  e  as  súas 
 características. 

 MAPB4.3.1.  Representa  graficamente 
 unha  función  polinómica  de  grao  2  e 
 describe as súas características. 

 CMCCT 

 MAPB4.3.2.  Identifica  e  describe 
 situacións  da  vida  cotiá  que  poidan  ser 
 modelizadas  mediante  funcións 
 cuadráticas,  estúdaas  e  represéntaas 
 utilizando  medios  tecnolóxicos  cando 
 sexa necesario. 

 CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 a 
 b 
 c 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B5.1.  Fases  e  tarefas  dun  estudo  estatístico. 
 Poboación  e  mostra.  Variables  estatísticas: 
 cualitativas, discretas e continuas. 
 B5.2.  Métodos  de  selección  dunha  mostra 
 estatística. Representatividade dunha mostra. 
 B5.3.  Frecuencias  absolutas,  relativas  e 
 acumuladas.  Agrupación  de  datos  en 
 intervalos. 
 B5.4.  Gráficas  estatísticas:  construción  e 
 interpretación. 

 B5.1.  Elaborar  informacións 
 estatísticas  para  describir 
 un  conxunto  de  datos 
 mediante  táboas  e  gráficas 
 adecuadas  á  situación 
 analizada,  e  xustificar  se  as 
 conclusións  son 
 representativas  para  a 
 poboación estudada. 

 MAPB5.1.1.  Distingue  poboación  e 
 mostra,  e  xustifica  as  diferenzas  en 
 problemas contextualizados. 

 CMCCT 

 MAPB5.1.2.  Valora  a 
 representatividade  dunha  mostra  a 
 través  do  procedemento  de  selección, 
 en casos sinxelos. 

 CMCCT 

 MAPB5.1.3.  Distingue  entre  variable 
 cualitativa,  cuantitativa  discreta  e 
 cuantitativa continua, e pon exemplos. 

 CMCCT 

 MAPB5.1.4.  Elabora  táboas  de 
 frecuencias,  relaciona  os  tipos  de 
 frecuencias  e  obtén  información  da 
 táboa elaborada. 

 CMCCT 

 MAPB5.1.5.  Constrúe,  coa  axuda  de  CMCCT 



 ferramentas  tecnolóxicas,  de  ser 
 necesario,  gráficos  estatísticos 
 adecuados  a  distintas  situacións 
 relacionadas  con  variables  asociadas 
 a  problemas  sociais,  económicos  e  da 
 vida cotiá. 

 MAPB5.1.6.  Planifica  o  proceso  para  a 
 elaboración  dun  estudo  estatístico,  de 
 xeito individual ou en grupo. 

 CMCCT 

 e 
 f 

 B5.5.  Parámetros  de  posición:  media,  moda, 
 mediana  e  cuartís.  Cálculo,  interpretación  e 
 propiedades. 
 B5.6.  Parámetros  de  dispersión:  rango, 
 percorrido  intercuartílico  e  desviación  típica. 
 Cálculo e interpretación. 
 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
 B5.8.  Interpretación  conxunta  da  media  e  a 
 desviación típica. 
 B5.9.  Aplicacións  informáticas  que  faciliten  o 
 tratamento de datos estatísticos. 

 B5.2.  Calcular  e  interpretar 
 os  parámetros  de  posición  e 
 de  dispersión  dunha 
 variable  estatística  para 
 resumir  os  datos  e 
 comparar  distribucións 
 estatísticas. 

 MAPB5.2.1.  Calcula  e  interpreta  as 
 medidas  de  posición  dunha  variable 
 estatística  para  proporcionar  un 
 resumo dos datos. 

 CMCCT 

 MAPB5.2.2.  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. 

 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B5.1.  Fases  e  tarefas  dun  estudo  estatístico. 
 Poboación  e  mostra.  Variables  estatísticas: 
 cualitativas, discretas e continuas. 
 B5.2.  Métodos  de  selección  dunha  mostra 
 estatística. Representatividade dunha mostra. 
 B5.3.  Frecuencias  absolutas,  relativas  e 
 acumuladas.  Agrupación  de  datos  en 
 intervalos. 
 B5.4.  Gráficas  estatísticas:  construción  e 
 interpretación. 
 B5.5.  Parámetros  de  posición:  media,  moda, 
 mediana  e  cuartís.  Cálculo,  interpretación  e 
 propiedades. 
 B5.6.  Parámetros  de  dispersión:  rango, 
 percorrido  intercuartílico  e  desviación  típica. 
 Cálculo e interpretación. 
 B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
 B5.8.  Interpretación  conxunta  da  media  e  a 
 desviación típica. 
 B5.9.  Aplicacións  informáticas  que  faciliten  o 
 tratamento de datos estatísticos. 

 B5.3.  Analizar  e  interpretar 
 a  información  estatística 
 que  aparece  nos  medios  de 
 comunicación,  e  valorar  a 
 súa  representatividade  e 
 fiabilidade. 

 MAPB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario 
 axeitado  para  describir,  analizar  e 
 interpretar  información  estatística  nos 
 medios  de  comunicación  e  noutros 
 ámbitos da vida cotiá. 

 CCL 
 CMCCT 

 MAPB5.3.2.  Emprega  a  calculadora  e 
 medios  tecnolóxicos  para  organizar  os 
 datos,  xerar  gráficos  estatísticos  e 
 calcular  parámetros  de  tendencia 
 central e dispersión. 

 CMCCT 

 MAPB5.3.3.  Emprega  medios 
 tecnolóxicos  para  comunicar 
 información  resumida  e  relevante 
 sobre  unha  variable  estatística  que 
 analizase. 

 CMCCT 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación  correspondente 



 a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Criterio de 
 avaliación  Estándares 

 Grao mínimo para superar a 
 área 
 Indicador mínimo de logro 

 T 
 1 

 T 
 2 

 T 
 3 

 C.C. 

 Instrumentos de 
 avaliación / 

 Procedementos de 
 avaliación 

 MAP-B1.1 

 3º-MAPB1.1.1 - Expresa 
 verbalmente, de xeito 
 razoado, o proceso seguido 
 na resolución dun problema, 
 coa precisión e o rigor 
 adecuados. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CCL 
 CMCCT 

 MAP-B1.2 

 3º-MAPB1.2.1 - Analiza e 
 comprende o enunciado dos 
 problemas (datos, relacións 
 entre os datos, e contexto do 
 problema). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CCL 
 CMCCT 

 MAP-B1.2 

 3º-MAPB1.2.2 - Valora a 
 información dun enunciado e 
 relaciónaa co número de 
 solucións do problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CMCCT 

 MAP-B1.2 

 3º-MAPB1.2.3 - Realiza 
 estimacións e elabora 
 conxecturas sobre os 
 resultados dos problemas 
 que cumpra resolver, 
 valorando a súa utilidade e a 
 súa eficacia. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CMCCT 

 MAP-B1.2 

 3º-MAPB1.2.4 - Utiliza 
 estratexias heurísticas e 
 procesos de razoamento na 
 resolución de problemas, 
 reflexionando sobre o 
 proceso de resolución de 
 problemas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CMCCT 
 CAA 

 MAP-B1.3 

 3º-MAPB1.3.1 - Identifica 
 patróns, regularidades e leis 
 matemáticas en situacións 
 de cambio, en contextos 
 numéricos, xeométricos, 
 funcionais, estatísticos e 
 probabilísticos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Caderno de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.3 

 3º-MAPB1.3.2 - Utiliza as leis 
 matemáticas atopadas para 
 realizar simulacións e 
 predicións sobre os 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as.  CMCCT 



 resultados esperables, e 
 valora a súa eficacia e a súa 
 idoneidade. 

 valora a súa eficacia e a súa 
 idoneidade. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 MAP-B1.4 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Caderno de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.4 

 3º-MAPB1.4.2 - 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. 

 Formúlase novos problemas 
 sinxelos, 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 
 básicas entre o problema e a 
 realidade. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CMCCT 
 CAAA 

 MAP-B1.5 

 3º-MAPB1.5.1 - Expón e 
 argumenta o proceso 
 seguido ademais das 
 conclusións obtidas, 
 utilizando distintas linguaxes: 
 alxébrica, gráfica, xeométrica 
 e estatístico-probabilística. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CCL 
 CMCCT 

 MAP-B1.6 

 3º-MAPB1.6.1 - Identifica 
 situacións problemáticas da 
 realidade susceptibles de 
 conter problemas de 
 interese. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CMCCT 
 CSC 

 MAP-B1.6 

 3º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAP-B1.6 

 3º-MAPB1.6.3 - Usa, elabora 
 ou constrúe modelos 
 matemáticos sinxelos que 
 permitan a resolución dun 
 problema ou duns problemas 
 dentro do campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B1.6  3º-MAPB1.6.4 - Interpreta a  Interpreta a solución  X  X  X  PROCEDEMENTOS  CMCCT 



 solución matemática do 
 problema no contexto da 
 realidade. 

 matemática do problema no 
 contexto da realidade. 

 : Intercambios orais 
 cos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 MAP-B1.6 

 3º-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. 

 Realiza simulacións e 
 predicións, en contexto real, 
 para valorar a adecuación e as 
 limitacións dos modelos, e 
 propón melloras que aumenten 
 a súa eficacia. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.7 

 3º-MAPB1.7.1 - Reflexiona 
 sobre o proceso, obtén 
 conclusións sobre el e os 
 seus resultados, valorando 
 outras opinións. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 MAP-B1.8 

 3º-MAPB1.8.1 - Desenvolve 
 actitudes axeitadas para o 
 traballo en matemáticas 
 (esforzo, perseveranza, 
 flexibilidade e aceptación da 
 crítica razoada). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MAP-B1.8 

 3º-MAPB1.8.2 - Formúlase a 
 resolución de retos e 
 problemas coa precisión, 
 esmero e interese 
 adecuados ao nivel 
 educativo e á dificultade da 
 situación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.8 

 3º-MAPB1.8.3 - Distingue 
 entre problemas e 
 exercicios, e adopta a 
 actitude axeitada para cada 
 caso. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.8 

 3º-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. 

 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 sinxelos. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

 MAP-B1.8 

 3º-MAPB1.8.5 - Desenvolve 
 habilidades sociais de 
 cooperación e traballo en 
 equipo. 

 Desenvolve habilidades sociais 
 de cooperación e traballo en 
 equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CSIEE 
 CSC 



 MAP-B1.9 

 3º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAP-B1.10 

 3º-MAPB1.10.1 - Reflexiona 
 sobre os problemas resoltos 
 e os procesos 
 desenvolvidos, valorando a 
 potencia e a sinxeleza das 
 ideas clave, e aprende para 
 situacións futuras similares. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 
 CAA 

 MAP-B1.11 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Caderno de clase. 

 CMCCT 
 CD 

 MAP-B1.11 

 3º-MAPB1.11.2 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para 
 facer representacións 
 gráficas de funcións con 
 expresións alxébricas 
 complexas e extraer 
 información cualitativa e 
 cuantitativa sobre elas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.11 

 3º-MAPB1.11.3 - Deseña 
 representacións gráficas 
 para explicar o proceso 
 seguido na solución de 
 problemas, mediante a 
 utilización de medios 
 tecnolóxicos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.11 

 3º-MAPB1.11.4 - Recrea 
 ámbitos e obxectos 
 xeométricos con ferramentas 
 tecnolóxicas interactivas 
 para amosar, analizar e 
 comprender propiedades 
 xeométricas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B1.11 

 3º-MAPB1.11.5 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para o 
 tratamento de datos e 
 gráficas estatísticas, extraer 
 información e elaborar 

 Utiliza medios tecnolóxicos 
 para o tratamento de datos e 
 gráficas estatísticas, extraer 
 información e elaborar 
 conclusións 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 

 CMCCT 



 conclusións  Diario de clase. 

 MAP-B1.12 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL CD 

 MAP-B1.12 

 3º-MAPB1.12.2 - Utiliza os 
 recursos creados para apoiar 
 a exposición oral dos 
 contidos traballados na aula. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL 

 MAP-B1.12 

 3º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CD CAA 

 MAP-B1.12 

 3º-MAPB1.12.4 - Emprega 
 ferramentas tecnolóxicas 
 para compartir ideas e 
 tarefas. 

 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para compartir 
 ideas e tarefas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CD CSC 
 CSIEE 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.1 - Aplica as 
 propiedades das potencias 
 para simplificar fraccións 
 cuxos numeradores e 
 denominadores son produtos 
 de potencias 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.2 - Distingue, ao 
 achar o decimal equivalente 
 a unha fracción, entre 
 decimais finitos e decimais 
 infinitos periódicos, e indica, 
 nese caso, o grupo de 
 decimais que se repiten ou 
 forman período. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.1  3º-MAPB2.1.3 - Expresa 
 certos números moi grandes 

 Expresa certos números moi 
 grandes e moi pequenos en 

 X  PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas.  CMCCT 



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

 notación científica, opera con 
 eles, con e sen calculadora, e 
 utilízaos en problemas 
 contextualizados sinxelos. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.4 - Distingue e 
 emprega técnicas 
 adecuadas para realizar 
 aproximacións por defecto e 
 por exceso dun número en 
 problemas contextualizados, 
 e xustifica os seus 
 procedementos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.5 - Aplica 
 axeitadamente técnicas de 
 truncamento e redondeo en 
 problemas contextualizados, 
 recoñecendo os erros de 
 aproximación en cada caso 
 para determinar o 
 procedemento máis 
 axeitado. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.6 - Expresa o 
 resultado dun problema, 
 utilizando a unidade de 
 medida adecuada, en forma 
 de número decimal, 
 redondeándoo se é 
 necesario coa marxe de erro 
 ou precisión requiridas, de 
 acordo coa natureza dos 
 datos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.7 - Calcula o 
 valor de expresións 
 numéricas de números 
 enteiros, decimais e 
 fraccionarios mediante as 
 operacións elementais e as 
 potencias de números 
 naturais e expoñente enteiro, 
 aplicando correctamente a 
 xerarquía das operacións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.1 

 3º-MAPB2.1.8 - Emprega 
 números racionais e 
 decimais para resolver 
 problemas da vida cotiá, e 
 analiza a coherencia da 
 solución. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.2 

 3º-MAPB2.2.1 - Calcula 
 termos dunha sucesión 
 numérica recorrente usando 
 a lei de formación a partir de 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 

 CMCCT 



 termos anteriores.  Proba obxectiva. 

 MAP-B2.2 

 3º-MAPB2.2.2 - Obtén unha 
 lei de formación ou fórmula 
 para o termo xeral dunha 
 sucesión sinxela de números 
 enteiros ou fraccionarios. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.2 

 3º-MAPB2.2.3 - Valora e 
 identifica a presenza 
 recorrente das sucesións na 
 natureza e resolve 
 problemas asociados a 
 estas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.3 

 3º-MAPB2.3.1 - Suma, resta 
 e multiplica polinomios, 
 expresa o resultado en forma 
 de polinomio ordenado e 
 aplícao a exemplos da vida 
 cotiá. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.3 

 3º-MAPB2.3.2 - Coñece e 
 utiliza as identidades 
 notables correspondentes ao 
 cadrado dun binomio e unha 
 suma por diferenza, e 
 aplícaas nun contexto 
 adecuado. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.4 

 3º-MAPB2.4.1 - Resolve 
 ecuacións de segundo grao 
 completas e incompletas 
 mediante procedementos 
 alxébricos e gráficos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.4 

 3º-MAPB2.4.2 - Resolve 
 sistemas de dúas ecua-cións 
 lineais con dúas incógnitas 
 mediante procedementos 
 alxébricos ou gráficos. 

 Resolve sistemas de dúas 
 ecua-cións lineais con dúas 
 incógnitas mediante 
 procedementos alxébricos ou 
 gráficos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B2.4 

 3º-MAPB2.4.3 - Formula 
 alxebricamente unha 
 situación da vida cotiá 
 mediante ecuacións de 
 primeiro e segundo grao, e 
 sistemas lineais de dúas 
 ecuacións con dúas 
 incógnitas, resólveas e 
 interpreta criticamente o 
 resultado obtido. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.1 

 3º-MAPB3.1.1 - Coñece as 
 propiedades dos puntos da 
 mediatriz dun segmento e da 
 bisectriz dun ángulo. 

 Coñece as propiedades dos 
 puntos da mediatriz dun 
 segmento e da bisectriz dun 
 ángulo. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.1  3º-MAPB3.1.2 - Utiliza as  Utiliza as propiedades da  X  PROCEDEMENTOS  CMCCT 



 propiedades da mediatriz e a 
 bisectriz para resolver 
 problemas xeométricos 
 sinxelos. 

 mediatriz e a bisectriz para 
 resolver problemas 
 xeométricos sinxelos. 

 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 MAP-B3.1 

 3º-MAPB3.1.3 - Manexa as 
 relacións entre ángulos 
 definidos por rectas que se 
 cortan ou por paralelas 
 cortadas por unha secante, e 
 resolve problemas 
 xeométricos sinxelos nos 
 que interveñen ángulos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.1 

 3º-MAPB3.1.4 - Calcula o 
 perímetro de polígonos, a 
 lonxitude de circunferencias 
 e a área de polígonos e de 
 figuras circulares en 
 problemas contextualizados, 
 aplicando fórmulas e 
 técnicas adecuadas. 

 Calcula o perímetro de 
 polígonos, a lonxitude de 
 circunferencias e a área de 
 polígonos e de figuras 
 circulares en problemas 
 contextualizados sinxelos, 
 aplicando fórmulas e técnicas 
 adecuadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.1 

 3º-MAPB3.1.5 - Calcula 
 áreas e volumes de 
 poliedros regulares e corpos 
 de revolución en problemas 
 contextualizados, aplicando 
 fórmulas e técnicas 
 adecuadas. 

 Calcula áreas e volumes de 
 poliedros regulares e corpos de 
 revolución en problemas 
 contextualizados sinxelos, 
 aplicando fórmulas e técnicas 
 adecuadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.2 

 3º-MAPB3.2.1 - Divide un 
 segmento en partes 
 proporcionais a outros dados 
 e establece relacións de 
 proporcionalidade entre os 
 elementos homólogos de 
 dous polígonos semellantes. 

 Divide un segmento en partes 
 proporcionais a outros dados e 
 establece relacións de 
 proporcionalidade entre os 
 elementos homólogos de dous 
 polígonos semellantes. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.2 

 3º-MAPB3.2.2. - Recoñece 
 triángulos semellantes e, en 
 situacións de semellanza, 
 utiliza o teorema de Tales 
 para o cálculo indirecto de 
 lonxitudes. 

 Recoñece triángulos 
 semellantes e, en situacións de 
 semellanza evidentes, utiliza o 
 teorema de Tales para o 
 cálculo indirecto de lonxitudes. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.3 

 3º-MAPB3.3.1 - Calcula 
 dimensións reais de medidas 
 de lonxitudes en situacións 
 de semellanza (planos, 
 mapas, fotos aéreas, etc.). 

 Calcula dimensións reais de 
 medidas de lonxitudes en 
 situacións de semellanza 
 sinxelas (planos, mapas, fotos 
 aéreas, etc.). 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B3.4 

 3º-MAPB3.4.1 - Identifica os 
 elementos máis 
 característicos dos 
 movementos no plano 
 presentes na natureza, en 
 deseños cotiáns ou obras de 
 arte. 

 Identifica os elementos máis 
 característicos dos 
 movementos no plano 
 presentes na natureza, en 
 deseños cotiáns ou obras de 
 arte. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 

 CMCCT 



 aplicación e síntese. 

 MAP-B3.4 

 3º-MAPB3.4.2 - Xera 
 creacións propias mediante 
 a composición de 
 movementos, empregando 
 ferramentas tecnolóxicas 
 cando sexa necesario. 

 Xera creacións propias 
 mediante a composición de 
 movementos, empregando 
 ferramentas tecnolóxicas 
 cando sexa necesario. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 

 MAP-B3.5 

 3º-MAPB3.5.1 - Sitúa sobre 
 o globo terráqueo o Ecuador, 
 os polos, os meridianos e os 
 paralelos, e é capaz de 
 situar un punto sobre o globo 
 terráqueo coñecendo a súa 
 latitude e a súa lonxitude. 

 Sitúa sobre o globo terráqueo o 
 Ecuador, os polos, os 
 meridianos e os paralelos, e é 
 capaz de situar un punto sobre 
 o globo terráqueo coñecendo a 
 súa latitude e a súa lonxitude. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: 
 Diario de clase. 

 CMCCT 

 MAP-B4.1 

 3º-MAPB4.1.1 - Interpreta o 
 comportamento dunha 
 función dada graficamente, e 
 asocia enunciados de 
 problemas contextualizados 
 a gráficas. 

 Interpreta o comportamento 
 dunha función dada 
 graficamente, e asocia 
 enunciados de problemas 
 contextualizados sinxelas a 
 gráficas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B4.1 

 3º-MAPB4.1.2 - Identifica as 
 características máis 
 salientables dunha gráfica, e 
 interprétaos dentro do seu 
 contexto. 

 Identifica as características 
 máis salientables dunha 
 gráfica, e interprétaos dentro 
 do seu contexto. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B4.1 

 3º-MAPB4.1.3 - Constrúe 
 unha gráfica a partir dun 
 enunciado contextualizado, e 
 describe o fenómeno 
 exposto. 

 Constrúe unha gráfica a partir 
 dun enunciado contextualizado 
 sinxelo, e describe o fenómeno 
 exposto. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B4.1 

 3º-MAPB4.1.4 - Asocia 
 razoadamente expresións 
 analíticas sinxelas a funcións 
 dadas graficamente. 

 Asocia razoadamente 
 expresións analíticas sinxelas 
 a funcións dadas graficamente. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B4.2 

 3º-MAPB4.2.1 - Determina 
 as formas de expresión da 
 ecuación da recta a partir 
 dunha dada (ecuación 
 punto-pendente, xeral, 
 explícita e por dous puntos), 
 identifica puntos de corte e 
 pendente, e represéntaas 
 graficamente. 

 Determina as formas de 
 expresión da ecuación da recta 
 a partir dunha dada (ecuación 
 punto-pendente, xeral, explícita 
 e por dous puntos), identifica 
 puntos de corte e pendente, e 
 represéntaas graficamente. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B4.2 

 3º-MAPB4.2.2 - Obtén a 
 expresión analítica da 
 función lineal asociada a un 
 enunciado e represéntaa. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 



 MAP-B4.3 

 3º-MAPB4.3.1 - Representa 
 graficamente unha función 
 polinómica de grao 2 e 
 describe as súas 
 características. 

 Representa graficamente unha 
 función polinómica de grao 2 e 
 describe as súas 
 características. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B4.3 

 3º-MAPB4.3.2 - Identifica e 
 describe situacións da vida 
 cotiá que poidan ser 
 modelizadas mediante 
 funcións cuadráticas, 
 estúdaas e represéntaas 
 utilizando medios 
 tecnolóxicos cando sexa 
 necesario. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B5.1 

 3º-MAPB5.1.1 - Distingue 
 poboación e mostra, e 
 xustifica as diferenzas en 
 problemas contextualizados. 

 Distingue poboación e mostra, 
 e xustifica as diferenzas en 
 problemas contextualizados 
 sinxelos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B5.1 

 3º-MAPB5.1.2 - Valora a 
 representatividade dunha 
 mostra a través do 
 procedemento de selección, 
 en casos sinxelos. 

 Valora a representatividade 
 dunha mostra a través do 
 procedemento de selección, en 
 casos sinxelos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 

 MAP-B5.1 

 3º-MAPB5.1.3 - Distingue 
 entre variable cualitativa, 
 cuantitativa discreta e 
 cuantitativa continua, e pon 
 exemplos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B5.1 

 3º-MAPB5.1.4 - Elabora 
 táboas de frecuencias, 
 relaciona os tipos de 
 frecuencias e obtén 
 información da táboa 
 elaborada. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B5.1 

 3º-MAPB5.1.5 - Constrúe, 
 coa axuda de ferramentas 
 tecnolóxicas, de ser 
 necesario, gráficos 
 estatísticos adecuados a 
 distintas situacións 
 relacionadas con variables 
 asociadas a problemas 
 sociais, económicos e da 
 vida cotiá. 

 Constrúe, coa axuda de 
 ferramentas tecnolóxicas, de 
 ser necesario, gráficos 
 estatísticos adecuados a 
 distintas situacións 
 relacionadas con variables 
 asociadas a problemas 
 sinxelos sociais, económicos e 
 da vida cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 

 MAP-B5.1 

 3º-MAPB5.1.6 - Planifica o 
 proceso para a elaboración 
 dun estudo estatístico, de 
 xeito individual ou en grupo. 

 Planifica o proceso para a 
 elaboración dun estudo 
 estatístico, de xeito individual 
 ou en grupo. 

 X 
 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 CMCCT 



 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 MAP-B5.2 

 3º-MAPB5.2.1 - Calcula e 
 interpreta as medidas de 
 posición dunha variable 
 estatística para proporcionar 
 un resumo dos datos. 

 Calcula e interpreta as 
 medidas de posición dunha 
 variable estatística para 
 proporcionar un resumo dos 
 datos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B5.2 

 3º-MAPB5.2.2 - 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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 MAP-B5.3 

 3º-MAPB5.3.1 - Utiliza un 
 vocabulario axeitado para 
 describir, analizar e 
 interpretar información 
 estatística nos medios de 
 comunicación e noutros 
 ámbitos da vida cotiá. 

 Utiliza un vocabulario axeitado 
 para describir, analizar e 
 interpretar información 
 estatística nos medios de 
 comunicación e noutros 
 ámbitos da vida cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 
 CCL 

 MAP-B5.3 

 3º-MAPB5.3.2 - Emprega a 
 calculadora e medios 
 tecnolóxicos para organizar 
 os datos, xerar gráficos 
 estatísticos e calcular 
 parámetros de tendencia 
 central e dispersión. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 

 MAP-B5.3 

 3º-MAPB5.3.3 - Emprega 
 medios tecnolóxicos para 
 comunicar información 
 resumida e relevante sobre 
 unha variable estatística que 
 analizase. 

 Emprega medios tecnolóxicos 
 para comunicar información 
 resumida e relevante sobre 
 unha variable estatística que 
 analizase. 

 X 

 PROCEDEMENTOS 
 : Análise das 
 producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCCT 

 C.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Como  en  cada  curso,  o  profesorado  ofrecerá  aos  alumnos  en  setembro  certas  pautas  sobre  a 
 organización da materia e informará sobre os criterios de cualificación da mesma. 

 Tratando  de  favorecer  a  adquisición  de  aprendizaxes,  a  elección  e  secuencia  de  contidos  na 
 ESO debe facerse atendendo aos seguintes criterios: 



 ●  Os  contidos  deben  estar  de  acordo  coas  capacidades  do  alumnado  e  cos  seus 
 coñecementos previos, pois a aprendizaxe constrúese lentamente sobre o xa coñecido. 

 ●  É  preciso  graduar  as  dificultades  de  tal  xeito  que  ao  alumnado  non  lle  resulten 
 insuperables  e  coa  finalidade  de  que  poida  conseguir  éxitos,  imprescindibles  ademais 
 para que a tarefa sexa gratificante. 

 ●  Polo  tanto,  hai  que  evitar  as  dificultades  innecesarias:  a  excesiva  complexidade  de 
 cálculos,  a  formalización  e  abstracción  prematuras,  a  linguaxe  difícil,  a  algoritmización 
 inoportuna... 

 ●  Graduar  o  novidoso  de  xeito  que  pase  a  engrosar  o  círculo  do  que  é  familiar  e  que,  así, 
 sirva de base a novos coñecementos. 

 ●  Débese  procurar  que  o  alumnado,  en  vez  de  estar  continuamente  aprendendo  a 
 manexar  ferramentas  que  só  empregará  moito  máis  adiante,  atope  o  sentido  e  a 
 funcionalidade daquelas, aplicando o que aprende en cada curso no seu momento. 

 ●  A  forma  de  traballar  diariamente  na  aula  basearase  na  explicación  por  parte  do 
 profesorado  da  parte  teórica  dos  temas,  achegando  preguntas  e  propoñendo  problemas 
 e  exercicios  prácticos  que  estimulen  a  curiosidade  e  a  reflexión  do  alumnado  para  que 
 este  os  resolva,  ben  de  xeito  individual  ou  en  grupo,  para  desta  forma  permitir 
 desenvolver  estratexias  de  defensa  dos  seus  argumentos  fronte  aos  dos  seus 
 compañeiros  e  compañeiras  e  seleccionar  a  resposta  máis  axeitada  para  a  situación 
 problemática  formulada.  O  profesorado  resolverá  as  dúbidas  do  alumnado, 
 proporcionándolle  exemplos  que  complementen  a  explicación  dos  contidos  e  as  pautas 
 de  lóxica,  orde  e  rigor  que  o  estudante  debe  seguir  para  lograr  resolver  por  si  mesmo  os 
 problemas plantexados. 

 ●  Utilizarase, dentro do posible, unha linguaxe sinxela e directa. 
 ●  Partirase  do  concreto  e,  mediante  un  proceso  de  abstracción,  intentarase  que  o 

 alumnado chegue a conclusións xerais que poida aplicar a situacións concretas. 
 ●  O  profesorado  intentará  crear  un  ambiente  de  confianza  no  que  o  alumnado  se  sinta 

 estimulado e motivado cara a materia. 
 ●  Insistirá  nos  mecanismos  de  cálculo  e  nos  contidos  tratados  noutros  cursos  para 

 afianzar e consolidar os coñecementos adquiridos. 

 Ademais,  xa  que  na  aula  habitual  de  referencia  hai  instalada  pizarra  electrónica  e  conexión  a 
 internet,  procurarase  usar  o  ordenador  como  apoio  visual  introdutorio  ás  explicacións,  para 
 realizar  actividades  en  gran  grupo,  para  a  busca  puntual  de  información  (como  datos  de  tipo 
 histórico, xeográfico, biográfico, etc.) e para a realización de determinadas tarefas matemáticas. 

 En  3º  de  ESO,  xa  non  só  se  prestará  atención  a  que  o  alumnado  adquira  fluidez  de  cálculo  e 
 intuición,  senón  que  deberá  proceder  con  máis  rigor,  sen  descoidar  por  iso  os  aspectos  intuitivos 
 e  tratando  sempre  de  perfeccionar  e  evitar  os  erros  de  cálculo,  de  maneira  que  o  alumnado 
 dispoña das ferramentas precisas para abordar sen dificultade estudos superiores. 

 Seguindo  as  pautas  da  LOMCE,  o  profesorado  tratará  tamén,  na  medida  do  posible,  de  traballar 
 de  xeito  competencial  na  aula.  Isto  supón  un  cambio  metodolóxico  importante,  no  que  o  docente 
 pasa  a  ser  un  xestor  de  coñecemento  do  alumnado,  adquirindo  este  un  maior  grao  de 



 protagonismo. 

 En  concreto,  na  área  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  necesitamos  adestrar 
 de  xeito  sistemático  os  procedementos  que  conforman  as  ferramentas  máis  prácticas  da  materia. 
 Se  ben  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  implicacións  na  comprensión  da  realidade.  Para 
 iso  necesitamos  certo  grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo  de  procedementos 
 básicos da materia. 

 Nalgúns  aspectos  da  área  o  traballo  en  grupo  colaborador  achega,  ademais  do  adestramento  de 
 habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a  diversidade,  unha  ferramenta 
 perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

 Na  área  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  é  indispensable  a  vinculación  a 
 contextos  reais,  así  como  a  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  o  deseño  de  tarefas 
 competenciais  pode  ser  unha  boa  ferramenta,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de 
 aplicación dos contidos. 

 Concretando, algunhas das pautas que tentaremos levar a cabo neste grupo son: 

 ●  Limitarase  a  utilización  de  representacións  simbólicas  e  de  formalismos  non  estritamente 
 necesarios. 

 ●  Adicarémonos  de  xeito  especial  á  consolidación  de  aprendizaxes  anteriores,  a  través  de 
 novas conexións entre o que xa coñecen e o aumento da funcionalidade. 

 ●  Avaliarase  inicialmente  antes  incluso  de  cada  unidade  didáctica.  É  moi  posible  que  para 
 chegar  á  zona  próxima  ao  alumnado  sexa  preciso  traballar  contidos  (fundamentalmente 
 procedimentais) mal adquiridos ou non aprendidos. 

 ●  Adicarase  tempo  e  recursos  a  fomentar  a  autoestima  do  alumnado  e  a  motivalo,  posto 
 que  adoitan  ser  estudantes  que  veñen  presentando  dificultades  coas  matemáticas  ata  o 
 momento.  Debemos  tratar  de  que  superen  a  sensación  de  fracaso,  frecuente  en  moitas 
 ocasións,  e  que  valoren  positivamente  o  que  saben  e  a  súa  utilidade,  tanto  para  resolver 
 problemas como para presentar e expresar ideas de xeito organizado. 

 ●  Neste  sentido,  en  cada  actividade  e  cada  proba,  cando  se  lles  devolvan  corrixidas, 
 sinalaranse  os  progresos  observados  e  as  deficiencias  atopadas,  indicando  o  xeito  de 
 superalas. 

 ●  Segundo a capacidade de asimilación dun determinado contido, afondaremos ou non nel. 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente,  consistirán  no  libro  de  texto  da  editorial  OXFORD  que  se  complementará  con 
 apuntes elaborados polo profesor/a. Ademais, promoverase o uso de: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesor/a. 



 ●  Programas informáticos e aplicacións móbiles específicas de matemáticas. 
 ●  Pizarra electrónica. 
 ●  Calculadora. 
 ●  Figuras e material xeométrico, etc. 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  proba 
 escrita  con  contidos  relacionados  cos  obxectivos  do  nivel  anterior.  Os  resultados  da  proba  de 
 avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da  materia.  A  realización 
 desta  proba  de  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na  materia  polo 
 grupo-clase  nos  cursos  anteriores,  e  estará  sempre  acompañada  das  impresións  recollidas  polo 
 profesorado na observación directa do traballo na aula. 

 Se  por  calquera  circunstancia  dita  proba  non  se  realiza,  ou  se  considera  que  non  aporta 
 información  significativa,  farase  una  avaliación  inicial  oral  ao  inicio  de  cada  tema,  co  obxectivo 
 de detectar e corrixir erros de concepto. 

 E. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ● Probas escritas. (75%) 

 ● Traballo e participación na aula así como outras tarefas que se estime oportunas. (25%) 

 As porcentaxes entre parénteses indican o peso de cada instrumento en cada avaliación. 

 E. 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Distinguimos entre varios tipos de tarefas en función das cales se aplicarán diferentes criterios. 

 A) PROBAS ESCRITAS 

 Teranse  en  conta,  ademais  da  corrección  na  resposta,  o  nivel  de  madurez  na  expresión 
 matemática,  a  presentación  axeitada  e  a  precisión  no  debuxo  de  figuras,  gráficas,  etc.  Na 
 resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación  de 
 pasos,  valorarase  a  síntese  dos  datos  e  elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a 
 planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución  dos  cálculos  e  a  redacción  axeitada  das 
 respostas. 

 B) TAREFAS MULTIMEDIA 

 Inclúense  aquí  actividades  realizadas  con  Geogebra,  follas  de  cálculo,  presentacións,  vídeos  ou 
 fotografías…  Valorarase  unha  edición  coidada  e  rigurosa,  adecuación  de  contidos  (responden  ao 
 pedido), grao de consecución dos obxectivos específicos de cada tarefa. 



 C) TRABALLO DIARIO NA AULA 

 Farase  unha  valoración  global,  e  para  iso  teranse  en  conta  o  grao  de  participación  e  a 
 disposición  de  traballo  en  clase,  o  caderno  persoal  do  alumno,  a  realización  das  tarefas 
 indicadas, aportacións e saídas á pizarra, etc. 

 E. 4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 As  probas  escritas  terán  carácter  individual  e  suporán  o  75%  da  nota  global  de  cada  avaliación. 
 Nelas  valorarase  o  coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos,  os  procedementos  ensinados,  a 
 capacidade  para  aplicar  coñecementos  na  resolución  de  problemas  e  a  capacidade  para 
 racionalizar, analizar e relacionar uns conceptos con outros. 

 O  25%  restante  basearase  na  valoración  dos  demais  instrumentos  de  avaliación:  as  anotacións 
 do  profesor  no  seu  diario  de  clase  e  intervencións  en  posta  en  común,  o  caderno  de  clase  que 
 reflicte o traballo diario do alumnado e os traballos de aplicación e síntese. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4,  se 
 a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Faranse  probas  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá  recuperar 
 soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento.  Será 
 necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 A  proba  da  convocatoria  extraordinaria  será  global,  abarcando  a  totalidade  da  materia  e  baseada 
 nos mínimos esixibles, polo tanto haberá unha única proba para todo o alumnado. 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  asistir  a  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 2.5. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Na  seguinte  táboa,  reflíctese  a  relación  entre  os  obxectivos  (mediante  a  letra  correspondente)  e 
 os  contidos  e  criterios  de  avaliación  sacados  do  Decreto  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se 
 establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en Matemáticas 

 f 
 h 

 B1.1. Planificación do proceso de resolución de problemas.  B1.1.  Expresar  verbalmente,  de  xeito  razoado,  o  proceso  seguido 
 na resolución dun problema. 

 e 
 f 
 h 

 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. 
 B1.3.  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. 

 B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de  resolución 
 de  problemas,  realizando  os  cálculos  necesarios  e  comprobando  as 
 solucións obtidas. 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 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  numéricos,  xeométricos,  funcionais, 
 estatísticos  e  probabilísticos,  de  xeito  individual  e  en  equipo. 
 Elaboración e presentación dos informes correspondentes. 

 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. 

 b 
 e 
 f 

 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. 

 f 
 h 

 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. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

 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. 

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

 B1.7.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un  recurso  para 
 resolver  problemas  da  realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as 



 f 
 g 

 en equipo.  limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 l 
 m 
 n 
 ñ 
 o 

 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. 

 b 
 g 

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

 B1.9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  a  resolución  de 
 situacións descoñecidas. 

 b 
 g 

 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. 

 b 
 e 
 f 
 g 

 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  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. 

 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. 

 a 
 b 
 f 
 g 
 e 

 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  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. 

 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. 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 f 
 l 

 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.). 



 b 
 f 

 B2.2. Representación de 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. 

 B2.2.  Utilizar  os  tipos  de  números  e  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. 

 b 
 f 

 B2.10. Polinomios. Raíces e factorización. 
 B2.11. Ecuacións de grao superior a dous. 
 B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións. 

 B2.3.  Construír  e  interpretar  expresións  alxébricas,  utilizando  con 
 destreza  a  linguaxe  alxébrica,  as  súas  operacións  e  as  súas 
 propiedades. 

 f 
 g 

 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. 

 Bloque 3.  Xeometría 

 f 
 l 

 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 contextos reais. 

 b 
 e 
 f 

 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. 

 e 
 f 

 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  propiedades 
 xeométricas. 

 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. 

 Bloque 4. Funcións 

 a 
 f 
 g 

 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 gráficas. 

 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. 

 a  B4.3.  Recoñecemento  doutros  modelos  funcionais:  aplicacións  B4.2.  Analizar  información  proporcionada  a  partir  de  táboas  e 



 f 
 g 

 a contextos e situacións reais. 
 B4.4.  Utilización  de  calculadoras  gráficas  e  software  específico 
 para a construción e interpretación de gráficas. 

 gráficas  que  representen  relacións  funcionais  asociadas  a 
 situacións  reais  obtendo  información  sobre  o  seu  comportamento,  a 
 evolución e os posibles resultados finais. 

 Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

 b 
 f 
 g 

 B5.1.  Introdución  á  combinatoria:  combinacións,  variacións  e 
 permutacións. 
 B5.2.  Cálculo  de  probabilidades  mediante  a  regra  de  Laplace  e 
 outras técnicas de reconto. 

 B5.1.  Resolver  situacións  e  problemas  da  vida  cotiá  aplicando  os 
 conceptos  do  cálculo  de  probabilidades  e  técnicas  de  reconto 
 axeitadas. 

 b 
 e 
 f 

 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 condicionada. 

 B5.2.  Calcular  probabilidades  simples  ou  compostas  aplicando  a 
 regra  de  Laplace,  os  diagramas  de  árbore,  as  táboas  de 
 continxencia ou outras técnicas combinatorias. 

 e 
 f 
 g 
 h 

 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.). 

 b 
 e 
 f 

 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 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. 

 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. 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na seguinte táboa sintetízase o grao mínimo de consecución de cada estándar, así como a súa 
 distribución temporal por trimestres, o procedemento e instrumento de avaliación correspondente 
 a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Estándares 

 Grao mínimo para 
 superar a área 
 Indicador mínimo de 
 logro 

 T 1  T 2  T 3 
 CRITERIOS  PARA A 

 CUALIFICACIÓN 
 C.C.  Instrumentos de avaliación / 

 Procedementos de avaliación 
 (%)* 

 4º-MACB1.1.1 - 
 Expresa verbalmente, 

 Expresa 
 verbalmente, de xeito  X  X  X  PROCEDEMENTOS: Probas 

 específicas. 
 CCL, 
 CMCT 



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

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

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 4º-MACB1.2.1 - Analiza 
 e comprende o 
 enunciado dos 
 problemas (datos, 
 relacións entre os 
 datos, e contexto do 
 problema). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB1.2.2 - Valora 
 a información dun 
 enunciado e relaciónaa 
 co número de solucións 
 do problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB1.2.3 - Realiza 
 estimacións e elabora 
 conxecturas sobre os 
 resultados dos 
 problemas que cumpra 
 resolver, valorando a 
 súa utilidade e a súa 
 eficacia. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS:  Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: PRexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.2.4 - Utiliza 
 estratexias heurísticas e 
 procesos de 
 razoamento na 
 resolución de 
 problemas, 
 reflexionando sobre o 
 proceso de resolución 
 de problemas. 

 Utiliza procesos de 
 razoamento na 
 resolución de 
 problemas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT, 
 CAA 

 4º-MACB1.3.1 - 
 Identifica patróns, 
 regularidades e leis 
 matemáticas en 
 situacións de cambio, 
 en contextos 
 numéricos, 
 xeométricos, funcionais, 
 estatísticos e 
 probabilísticos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Rexistro anecdótico 
 (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.3.2 - Utiliza 
 as leis matemáticas 
 atopadas para realizar 
 simulacións e 
 predicións sobre os 
 resultados esperables, 

 Utiliza as leis 
 matemáticas 
 atopadas para 
 realizar simulacións 
 e predicións sobre os 
 resultados 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Rexistro anecdótico 

 CMCT 



 e valora a súa eficacia e 
 a súa idoneidade. 

 esperables.  (anecdotario). 

 4º-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. 

 Afonda nos 
 problemas logo de 
 resolvelos, revisando 
 o proceso de 
 resolución e os 
 pasos, analizando a 
 coherencia da 
 solución 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Rexistro anecdótico 
 (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT, 
 CAA 

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

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 CCL, 
 CMCT 

 4º-MACB1.6.1 - 
 Identifica situacións 
 problemáticas da 
 realidade susceptibles 
 de conter problemas de 
 interese. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 CMCT, 
 CSC 

 4º-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 

 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 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Investigacións. 

 CMCT, 
 CSIEE 



 necesarios.  necesarios. 

 4º-MACB1.6.3 - Usa, 
 elabora ou constrúe 
 modelos matemáticos 
 sinxelos que permitan a 
 resolución dun 
 problema ou duns 
 problemas dentro do 
 campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB1.6.4 - 
 Interpreta a solución 
 matemática do 
 problema no contexto 
 da realidade. 

 Interpreta a solución 
 matemática do 
 problema no 
 contexto da 
 realidade. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-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. 

 Realiza simulacións 
 e predicións, en 
 contexto real. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.7.1 - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións sobre el e 
 os seus resultados, 
 valorando outras 
 opinións. 

 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións sobre el 
 e os seus resultados. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT, 
 CAA, 
 CSC 

 4º-MACB1.8.1 - 
 Desenvolve actitudes 
 adecuadas para o 
 traballo en matemáticas 
 (esforzo, perseveranza, 
 flexibilidade e 
 aceptación da crítica 
 razoada). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 
 Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 CMCT, 
 CSC, 
 CSIEE 

 4º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 
 Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.8.3 - 
 Distingue entre 
 problemas e exercicios, 
 e adopta a actitude 

 Distingue entre 
 problemas e 
 exercicios, e adopta 
 a actitude axeitada 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 

 CMCT 



 axeitada para cada 
 caso. 

 para cada caso.  obxectiva. 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 
 Investigacións. 

 CMCT, 
 CAA, 
 CCEC 

 4º-MACB1.8.5 - 
 Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación 
 e traballo en equipo. 

 Desenvolve 
 habilidades sociais 
 de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 
 Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 CSC, 
 CSIEE 

 4º-MACB1.9.1 - 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. 

 Toma decisións nos 
 procesos de 
 resolución de 
 problemas, de 
 investigación e de 
 matematización, e 
 valora as 
 consecuencias 
 destas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 CMCT, 
 CSIEE 

 4º-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. 

 Reflexiona sobre os 
 problemas resoltos e 
 os procesos 
 desenvolvidos. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT, 
 CAA 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT, 
 CD 



 4º-MACB1.11.2 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos 
 para facer 
 representacións 
 gráficas de funcións con 
 expresións alxébricas 
 complexas e extraer 
 información cualitativa e 
 cuantitativa sobre elas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.11.3 - 
 Deseña 
 representacións 
 gráficas para explicar o 
 proceso seguido na 
 solución de problemas, 
 mediante a utilización 
 de medios tecnolóxicos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.11.4 - 
 Recrea ámbitos e 
 obxectos xeométricos 
 con ferramentas 
 tecnolóxicas 
 interactivas para 
 amosar, analizar e 
 comprender 
 propiedades 
 xeométricas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB1.11.5 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos 
 para o tratamento de 
 datos e gráficas 
 estatísticas, extraer 
 informacións e elaborar 
 conclusións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 CCL, 
 CD 

 4º-MACB1.12.2 - Utiliza 
 os recursos creados 

 Utiliza os recursos 
 creados para apoiar  X  X  X  PROCEDEMENTOS: Análise das 

 producións dos alumnos/as.  CCL 



 para apoiar a 
 exposición oral dos 
 contidos traballados na 
 aula. 

 a exposición oral dos 
 contidos traballados 
 na aula. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 4º-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 débiles 
 de seu proceso 
 educativo e 
 establecendo pautas de 
 mellora. 

 Usa axeitadamente 
 os medios 
 tecnolóxicos para 
 estruturar e mellorar 
 o seu proceso de 
 aprendizaxe, 
 recollendo a 
 información das 
 actividades. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 
 Rexistro anecdótico (anecdotario). 

 CD, 
 CAA 

 4º-MACB1.12.4 - 
 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ficheiros e 
 tarefas. 

 Emprega 
 ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ficheiros e 
 tarefas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Investigacións. 

 CD, 
 CSC, 
 CSIEE 

 4º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.1.2 - Aplica 
 propiedades 
 características dos 
 números ao utilizalos en 
 contextos de resolución 
 de problemas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.2.1 - Opera 
 con eficacia 
 empregando cálculo 
 mental, algoritmos de 
 lapis e papel, 
 calculadora ou 
 programas informáticos, 
 e utilizando a notación 
 máis axeitada. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.2.2 - Realiza 
 estimacións 

 Realiza estimacións 
 correctamente e  X  X  X  PROCEDEMENTOS: Probas 

 específicas.  CMCT 



 correctamente e xulga 
 se os resultados obtidos 
 son razoables. 

 xulga se os 
 resultados obtidos 
 son razoables. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 4º-MACB2.2.3 - 
 Establece as relacións 
 entre radicais e 
 potencias, opera 
 aplicando as 
 propiedades necesarias 
 e resolve problemas 
 contextualizados. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-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. 

 Aplica porcentaxes á 
 resolución de 
 problemas cotiáns e 
 financeiros 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.2.5 - Calcula 
 logaritmos sinxelos a 
 partir da súa definición 
 ou mediante a 
 aplicación das súas 
 propiedades, e resolve 
 problemas sinxelos. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.2.6 - 
 Compara, ordena, 
 clasifica e representa 
 distintos tipos de 
 números sobre a recta 
 numérica utilizando 
 diversas escalas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.2.7 - 
 Resolve problemas que 
 requiran propiedades e 
 conceptos específicos 
 dos números. 

 Resolve problemas 
 que requiran 
 propiedades e 
 conceptos 
 específicos dos 
 números. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.3.1 - 
 Exprésase con eficacia 
 facendo uso da 
 linguaxe alxébrica. 

 Exprésase con 
 eficacia facendo uso 
 da linguaxe 
 alxébrica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.3.2 - Obtén 
 as raíces dun polinomio 
 e factorízao utilizando a 
 regra de Ruffini, ou 
 outro método máis 
 axeitado. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 



 4º-MACB2.3.3 - Realiza 
 operacións con 
 polinomios, igualdades 
 notables e fraccións 
 alxébricas sinxelas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB2.3.4 - Fai uso 
 da descomposición 
 factorial para a 
 resolución de ecuacións 
 de grao superior a 
 dous. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-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. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.1.1 - Utiliza 
 conceptos e relacións 
 da trigonometría básica 
 para resolver problemas 
 empregando medios 
 tecnolóxicos, de ser 
 preciso, para realizar os 
 cálculos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-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. 

 Utiliza as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas, as 
 estratexias e as 
 fórmulas apropiadas 
 para calcular 
 ángulos, lonxitudes, 
 áreas e volumes de 
 corpos e figuras 
 xeométricas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT, 
 CD 

 4º-MACB3.2.2 - 
 Resolve triángulos 
 utilizando as razóns 
 trigonométricas e as 
 súas relacións. 

 Resolve triángulos 
 utilizando as razóns 
 trigonométricas e as 
 súas relacións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.2.3 - Utiliza 
 as fórmulas para 
 calcular áreas e 
 volumes de triángulos, 
 cuadriláteros, círculos, 
 paralelepípedos, 

 Utiliza as fórmulas 
 para calcular áreas e 
 volumes de 
 triángulos, 
 cuadriláteros, 
 círculos, 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 



 pirámides, cilindros, 
 conos e esferas, e 
 aplícaas para resolver 
 problemas xeométricos, 
 asignando as unidades 
 apropiadas. 

 paralelepípedos, 
 pirámides, cilindros, 
 conos e esferas, e 
 aplícaas para 
 resolver problemas 
 xeométricos, 
 asignando as 
 unidades apropiadas. 

 4º-MACB3.3.1 - 
 Establece 
 correspondencias 
 analíticas entre as 
 coordenadas de puntos 
 e vectores. 

 Establece 
 correspondencias 
 analíticas entre as 
 coordenadas de 
 puntos e vectores. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.3.2 - Calcula 
 a distancia entre dous 
 puntos e o módulo dun 
 vector. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.3.3 - Coñece 
 o significado de 
 pendente dunha recta e 
 diferentes formas de 
 calculala. 

 Coñece o significado 
 de pendente dunha 
 recta e diferentes 
 formas de calculala. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.3.4 - Calcula 
 a ecuación dunha recta 
 de varias formas, en 
 función dos datos 
 coñecidos. 

 Calcula a ecuación 
 dunha recta de 
 varias formas, en 
 función dos datos 
 coñecidos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.3.5 - 
 Recoñece distintas 
 expresións da ecuación 
 dunha recta e utilízaas 
 no estudo analítico das 
 condicións de 
 incidencia, paralelismo 
 e perpendicularidade. 

 Recoñece distintas 
 expresións da 
 ecuación dunha recta 
 e utilízaas no estudo 
 analítico das 
 condicións de 
 incidencia, 
 paralelismo e 
 perpendicularidade. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB3.3.6 - Utiliza 
 recursos tecnolóxicos 
 interactivos para crear 
 figuras xeométricas e 
 observar as súas 
 propiedades e as súas 
 características. 

 Utiliza recursos 
 tecnolóxicos 
 interactivos para 
 crear figuras 
 xeométricas e 
 observar as súas 
 propiedades e as 
 súas características. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT, 
 CD 

 4º-MACB4.1.1 - 
 Identifica e explica 
 relacións entre 
 magnitudes que poden 
 ser descritas mediante 
 unha relación funcional, 

 Identifica e explica 
 relacións entre 
 magnitudes que 
 poden ser descritas 
 mediante unha 
 relación funcional, e 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 



 e asocia as gráficas 
 coas súas 
 correspondentes 
 expresións alxébricas. 

 asocia as gráficas 
 coas súas 
 correspondentes 
 expresións 
 alxébricas. 

 4º-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. 

 Explica e representa 
 graficamente o 
 modelo de relación 
 entre dúas 
 magnitudes para os 
 casos de relación 
 lineal, cuadrática, 
 proporcionalidade 
 inversa, exponencial 
 e logarítmica 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB4.1.3 - 
 Identifica, estima ou 
 calcula parámetros 
 característicos de 
 funcións elementais. 

 Identifica, estima ou 
 calcula parámetros 
 característicos de 
 funcións elementais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB4.1.4 - 
 Expresa razoadamente 
 conclusións sobre un 
 fenómeno a partir do 
 comportamento dunha 
 gráfica ou dos valores 
 dunha táboa. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB4.1.5 - Analiza 
 o crecemento ou 
 decrecemento dunha 
 función mediante a taxa 
 de variación media 
 calculada a partir da 
 expresión alxébrica, 
 unha táboa de valores 
 ou da propia gráfica. 

 Analiza o 
 crecemento ou 
 decrecemento dunha 
 función mediante a 
 taxa de variación 
 media calculada a 
 partir da expresión 
 alxébrica, unha táboa 
 de valores ou da 
 propia gráfica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB4.1.6 - 
 Interpreta situacións 
 reais que responden a 
 funcións sinxelas: 
 lineais, cuadráticas, de 
 proporcionalidade 
 inversa, definidas a 
 anacos e exponenciais 
 e logarítmicas. 

 Interpreta situacións 
 reais que responden 
 a funcións sinxelas: 
 lineais, cuadráticas, 
 de proporcionalidade 
 inversa, definidas a 
 anacos e 
 exponenciais e 
 logarítmicas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB4.2.1 - 
 Interpreta criticamente 
 datos de táboas e 

 Interpreta 
 criticamente datos de 
 táboas e gráficos 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas.  CMCT 



 gráficos sobre diversas 
 situacións reais. 

 sobre diversas 
 situacións reais. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 4º-MACB4.2.2 - 
 Representa datos 
 mediante táboas e 
 gráficos utilizando eixes 
 e unidades axeitadas. 

 Representa datos 
 mediante táboas e 
 gráficos utilizando 
 eixes e unidades 
 axeitadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-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. 

 Describe as 
 características máis 
 importantes que se 
 extraen dunha 
 gráfica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB4.2.4 - 
 Relaciona distintas 
 táboas de valores, e as 
 súas gráficas 
 correspondentes. 

 Relaciona distintas 
 táboas de valores, e 
 as súas gráficas 
 correspondentes. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.1.1 - Aplica 
 en problemas 
 contextualizados os 
 conceptos de variación, 
 permutación e 
 combinación. 

 Aplica en problemas 
 contextualizados os 
 conceptos de 
 variación, 
 permutación e 
 combinación. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.1.2 - 
 Identifica e describe 
 situacións e fenómenos 
 de carácter aleatorio, 
 utilizando a terminoloxía 
 axeitada para describir 
 sucesos. 

 Identifica e describe 
 situacións e 
 fenómenos de 
 carácter aleatorio, 
 utilizando a 
 terminoloxía axeitada 
 para describir 
 sucesos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.1.3 - Aplica 
 técnicas de cálculo de 
 probabilidades na 
 resolución de situacións 
 e problemas da vida 
 cotiá. 

 Aplica técnicas de 
 cálculo de 
 probabilidades na 
 resolución de 
 situacións e 
 problemas da vida 
 cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.1.4 - 
 Formula e comproba 
 conxecturas sobre os 
 resultados de 
 experimentos aleatorios 
 e simulacións. 

 Formula e comproba 
 conxecturas sobre os 
 resultados de 
 experimentos 
 aleatorios e 
 simulacións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 



 4º-MACB5.1.6 - 
 Interpreta un estudo 
 estatístico a partir de 
 situacións concretas 
 próximas. 

 Interpreta un estudo 
 estatístico a partir de 
 situacións concretas 
 próximas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CCEC 

 4º-MACB5.2.1 - Aplica 
 a regra de Laplace e 
 utiliza estratexias de 
 reconto sinxelas e 
 técnicas combinatorias. 

 Aplica a regra de 
 Laplace e utiliza 
 estratexias de 
 reconto sinxelas e 
 técnicas 
 combinatorias. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.2.2 - Calcula 
 a probabilidade de 
 sucesos compostos 
 sinxelos utilizando, 
 especialmente, os 
 diagramas de árbore ou 
 as táboas de 
 continxencia. 

 Calcula a 
 probabilidade de 
 sucesos compostos 
 sinxelos utilizando, 
 especialmente, os 
 diagramas de árbore 
 ou as táboas de 
 continxencia. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.2.3 - 
 Resolve problemas 
 sinxelos asociados á 
 probabilidade 
 condicionada. 

 Resolve problemas 
 sinxelos asociados á 
 probabilidade 
 condicionada. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.2.4 - Analiza 
 matematicamente algún 
 xogo de azar sinxelo, 
 comprendendo as súas 
 regras e calculando as 
 probabilidades 
 adecuadas. 

 Analiza 
 matematicamente 
 algún xogo de azar 
 sinxelo, 
 comprendendo as 
 súas regras e 
 calculando as 
 probabilidades 
 adecuadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.3.1 - Utiliza 
 un vocabulario 
 adecuado para 
 describir, cuantificar e 
 analizar situacións 
 relacionadas co azar. 

 Utiliza un vocabulario 
 adecuado para 
 describir, cuantificar 
 e analizar situacións 
 relacionadas co azar. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CCL 

 4º-MACB5.4.1 - 
 Interpreta criticamente 
 datos de táboas e 
 gráficos estatísticos. 

 Interpreta 
 criticamente datos de 
 táboas e gráficos 
 estatísticos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CSIEE 

 4º-MACB5.4.2 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos 
 para o tratamento de 
 datos e gráficas 
 estatísticas, para 
 extraer informacións e 
 elaborar conclusións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Rexistro 
 anecdótico (anecdotario). 

 CMCT 



 4º-MACB5.4.3 - Calcula 
 e interpreta os 
 parámetros estatísticos 
 dunha distribución de 
 datos utilizando os 
 medios máis axeitados 
 (lapis e papel, 
 calculadora ou 
 computador). 

 Calcula e interpreta 
 os parámetros 
 estatísticos dunha 
 distribución de datos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 4º-MACB5.4.4 - 
 Selecciona unha mostra 
 aleatoria e valora a 
 representatividade de 
 mostras pequenas. 

 Selecciona unha 
 mostra aleatoria e 
 valora a 
 representatividade 
 de mostras 
 pequenas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Observación 
 sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Rexistro anecdótico 
 (anecdotario). 

 CMCT 

 4º-MACB5.4.5 - 
 Representa diagramas 
 de dispersión e 
 interpreta a relación 
 entre as variables. 

 Representa 
 diagramas de 
 dispersión e 
 interpreta a relación 
 entre as variables. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 A  estrutura  habitual  das  sesións  será  a  seguinte:  no  caso  de  iniciar  un  tema,  abrir  un  debate,  coa 
 participación  conxunta  do  alumnado,  no  cal  se  fará  un  breve  repaso  dos  coñecementos  previos 
 que  se  consideren  necesarios  combinado  cunha  exposición  dos  puntos  a  tratar  ao  longo  do 
 tema,  procurando  contextualizar  ditos  contidos  con  aplicacións  prácticas  na  vida  real;  usando 
 como guía a páxina inicial do libro de texto. 

 O  resto  das  sesións  combinarán  nunha  primeira  parte  a  explicación  dos  conceptos  teóricos  e  a 
 realización  de  exemplos  por  parte  da  profesora.  Na  segunda  parte  da  sesión  o  alumnado 
 realizará  exercicios  e  problemas  de  aplicación  coa  guía  e  axuda  eventual  da  profesora  e  serán 
 así  mesmo  preferiblemente  eles  quen  os  corrixan.  Fomentarase  activamente  a  resolución  de 
 dúbidas  e  axuda  entre  iguais,  xa  que  resulta  unha  ferramenta  didáctica  moi  práctica  que  cumpre 
 o  dobre  labor  de  evitar  que  os  máis  avanzados  se  aburran  e  aqueles  con  máis  dificultades  ou 
 menos motivados para o estudo se atasquen. 

 Traballarase  frecuentemente  no  manexo  correcto  da  calculadora  aplicado  aos  sucesivos 
 contidos,  e,  esporadicamente,  incluiranse  nas  sesións  a  proxección  de  vídeos,  o  uso  da  pizarra 
 dixital,  o  manexo  de  diferentes  programas  informáticos,  e  a  realización  de  experiencias  ou  saídas 
 didácticas 

 As posibles actividades a realizar ao longo do curso están resumidas na seguinte relación: 

 • Explicacións teóricas. 

 • Realización de exercicios individuais. 



 • Resolución de problemas. 

 • Práctica con calculadora. 

 • Proxección de vídeos ilustrativos. 

 • Utilización de ferramentas informáticas (Geogebra, Google Drive, Wiris...). 

 • Experiencias didácticas. 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente,  consistirán  no  libro  de  texto  da  editorial  OXFORD  que  se  complementará  con 
 apuntes  elaborados  pola  profesora  ou  recompilacións  de  boletíns  de  actividades.  Ademais, 
 promoverase o uso de: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesor/a. 
 ●  Programas informáticos e aplicacións móbiles específicas de matemáticas. 
 ●  Pizarra electrónica. 
 ●  Calculadora. 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  proba 
 escrita  con  contidos  relacionados  cos  obxectivos  do  nivel  anterior.  Os  resultados  da  proba  de 
 avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da  materia.  A  realización 
 desta  proba  de  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na  materia  polo 
 grupo-clase  nos  cursos  anteriores,  e  estará  sempre  acompañada  das  impresións  recollidas  polo 
 profesorado na observación directa do traballo na aula. 

 Se  por  calquera  circunstancia  dita  proba  non  se  realiza,  ou  se  considera  que  non  aporta 
 información  significativa,  farase  una  avaliación  inicial  oral  ao  inicio  de  cada  tema,  co  obxectivo 
 de detectar e corrixir erros de concepto. 

 E. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ● Probas escritas. (75%) 

 ● Traballo e participación na aula así como outras tarefas que se estime oportunas. (25%) 

 As porcentaxes entre parénteses indican o peso de cada instrumento en cada avaliación. 



 E. 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Distinguimos entre varios tipos de tarefas en función das cales se aplicarán diferentes criterios. 

 A) PROBAS ESCRITAS 

 Teranse  en  conta,  ademais  da  corrección  na  resposta,  o  nivel  de  madurez  na  expresión 
 matemática,  a  presentación  axeitada  e  a  precisión  no  debuxo  de  figuras,  gráficas,  etc.  Na 
 resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación  de 
 pasos,  valorarase  a  síntese  dos  datos  e  elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a 
 planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución  dos  cálculos  e  a  redacción  axeitada  das 
 respostas. 

 B) TAREFAS MULTIMEDIA 

 Inclúense  aquí  actividades  realizadas  con  Geogebra,  follas  de  cálculo,  presentacións,  vídeos  ou 
 fotografías…  Valorarase  unha  edición  coidada  e  rigurosa,  adecuación  de  contidos  (responden  ao 
 pedido), grao de consecución dos obxectivos específicos de cada tarefa. 

 C) TRABALLO DIARIO NA AULA 

 Farase  unha  valoración  global,  e  para  iso  teranse  en  conta  o  grao  de  participación  e  a 
 disposición  de  traballo  en  clase,  o  caderno  persoal  do  alumno,  a  realización  das  tarefas 
 indicadas, aportacións e saídas á pizarra, etc. 

 E. 4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 As  probas  escritas  terán  carácter  individual  e  suporán  o  75%  da  nota  global  de  cada  avaliación. 
 Nelas  valorarase  o  coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos,  os  procedementos  ensinados,  a 
 capacidade  para  aplicar  coñecementos  na  resolución  de  problemas  e  a  capacidade  para 
 racionalizar, analizar e relacionar uns conceptos con outros. 

 O  25%  restante  basearase  na  valoración  dos  demais  instrumentos  de  avaliación:  as  anotacións 
 do  profesor  no  seu  diario  de  clase  e  intervencións  en  posta  en  común,  o  caderno  de  clase  que 
 reflicte o traballo diario do alumnado e os traballos de aplicación e síntese. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4,  se 
 a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Faranse  probas  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá  recuperar 
 soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento.  Será 
 necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 A  proba  da  convocatoria  extraordinaria  será  global,  abarcando  a  totalidade  da  materia  e  baseada 
 nos mínimos esixibles, polo tanto haberá unha única proba para todo o alumnado. 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 



 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  asistir  a  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 2.6. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO 

 O  grupo  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  é  moi  heteroxéneo,  o  cal  acentúa 
 a necesidade da atención individualizada e da diversidade. 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  h 

 ▪  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 
 ▪  CMCCT 

 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  h 

 ▪  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. 

 ▪  B1.3.  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. 

 ▪  B1.2.  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 
 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.2.2.  Valora  a 
 información  dun  enunciado  e 
 relaciónaa  co  número  de 
 solucións do problema. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.2.3.  Realiza 
 estimacións  e  elabora 
 conxecturas  sobre  os  resultados 
 dos  problemas  que  cumpra 
 resolver,  valorando  a  súa 
 utilidade e a súa eficacia. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.2.4.  Utiliza  estratexias 
 heurísticas  e  procesos  de 
 razoamento  na  resolución  de 
 problemas,  reflexionando  sobre 
 o  proceso  de  resolución  de 
 problemas. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CAA 

 ▪  b 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 
 ▪  h 

 ▪  B1.2.  Estratexias  e 
 procedementos  postos  en 
 práctica:  uso  da  linguaxe 
 apropiada  (gráfica,  numérica, 
 alxébrica,  etc.),  reformulación 
 do  problema,  resolución  de 

 ▪  B1.3.  Describir  e  analizar 
 situacións  de  cambio,  para 
 atopar  patróns,  regularidades  e 
 leis  matemáticas,  en  contextos 
 numéricos,  xeométricos, 
 funcionais,  estatísticos  e 

 ▪  MAPB1.3.1.  Identifica  patróns, 
 regularidades  e  leis 
 matemáticas  en  situacións  de 
 cambio,  en  contextos 
 numéricos,  xeométricos, 
 funcionais,  estatísticos  e 

 ▪  CMCCT 



 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 
 numéricos,  xeométricos, 
 funcionais,  estatísticos  e 
 probabilísticos,  de  xeito 
 individual  e  en  equipo. 
 Elaboración  e  presentación  dos 
 informes correspondentes. 

 probabilísticos,  valorando  a  súa 
 utilidade para facer predicións. 

 probabilísticos. 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  b 
 ▪  e 
 ▪  f 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CAA 

 ▪  f 
 ▪  h 

 ▪  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 
 ▪  CMCCT 

 ▪  a 
 ▪  b 
 ▪  c 
 ▪  d 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CSIEE 



 ▪  MAPB1.6.3.  Usa,  elabora  ou 
 constrúe  modelos  matemáticos 
 sinxelos  que  permitan  a 
 resolución  dun  problema  ou 
 duns  problemas  dentro  do 
 campo das matemáticas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.6.4.  Interpreta  a 
 solución  matemática  do 
 problema  no  contexto  da 
 realidade. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CAA 
 ▪  CSC 

 ▪  a 
 ▪  b 
 ▪  c 
 ▪  d 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 
 ▪  l 
 ▪  m 
 ▪  n 
 ▪  ñ 
 ▪  o 

 ▪  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). 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CSIEE 
 ▪  CSC 

 ▪  MAPB1.8.2.  Formúlase  a 
 resolución  de  retos  e  problemas 
 coa  precisión,  esmero  e 
 interese  adecuados  ao  nivel 
 educativo  e  á  dificultade  da 
 situación. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.8.3.  Distingue  entre 
 problemas  e  exercicios,  e 
 adopta  a  actitude  axeitada  para 
 cada caso. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CAA 
 ▪  CCEC 



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

 ▪  CSIEE 
 ▪  CSC 

 ▪  b 
 ▪  g 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CSIEE 

 ▪  b 
 ▪  g 

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

 ▪  B1.10.  Reflexionar  sobre  as 
 decisións  tomadas  e  aprender 
 diso  para  situacións  similares 
 futuras. 

 ▪  MAPB1.10.1.  Reflexiona  sobre 
 os  problemas  resoltos  e  os 
 procesos  desenvolvidos, 
 valorando  a  potencia  e  a 
 sinxeleza  das  ideas  clave,  e 
 aprende  para  situacións  futuras 
 similares. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  CAA 

 ▪  b 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 

 ▪  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  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. 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 
 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.11.3.  Deseña 
 representacións  gráficas  para 
 explicar  o  proceso  seguido  na 
 solución  de  problemas, 
 mediante  a  utilización  de 
 medios tecnolóxicos. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e 
 obxectos  xeométricos  con 
 ferramentas  tecnolóxicas 
 interactivas  para  amosar, 
 analizar  e  comprender 
 propiedades xeométricas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB1.11.5.  Utiliza  medios 
 tecnolóxicos  para  o  tratamento 
 de  datos  e  gráficas  estatísticas, 

 ▪  CMCCT 



 extraer  información  e  elaborar 
 conclusións. 

 ▪  a 
 ▪  b 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 

 ▪  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  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. 

 ▪  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. 

 ▪  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 

 ▪  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 

 ▪  b 
 ▪  f 
 ▪  e 
 ▪  g 

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

 ▪  B2.1.  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. 

 ▪  MAPB2.1.1.  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 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB2.1.3.  Realiza 
 estimacións  e  xulga  se  os 

 ▪  CMCCT 



 calquera  tipo  de  expresión 
 numérica.  Cálculos 
 aproximados. 

 ▪  B2.6.  Intervalos.  Significado  e 
 diferentes formas de 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. 

 resultados  obtidos  son 
 razoables. 

 ▪  MAPB2.1.4.  Utiliza  a  notación 
 científica  para  representar  e 
 operar  (produtos  e  divisións) 
 con  números  moi  grandes  ou 
 moi pequenos. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB2.1.5.  Compara,  ordena, 
 clasifica  e  representa  os  tipos 
 de  números  reais,  intervalos  e 
 semirrectas,  sobre  a  recta 
 numérica. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB2.1.6.  Aplica  porcentaxes 
 á  resolución  de  problemas 
 cotiáns  e  financieros,  e  valora  o 
 emprego  de  medios 
 tecnolóxicos  cando  a 
 complexidade  dos  datos  o 
 requira. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB2.1.7.  Resolve  problemas 
 da  vida  cotiá  nos  que  interveñen 
 magnitudes  directa  e 
 inversamente proporcionais. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  f  ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB2.2.2.  Realiza  operacións 
 de  suma,  resta,  produto  e 
 división  de  polinomios,  e  utiliza 
 identidades notables. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB2.2.3.  Obtén  as  raíces 
 dun  polinomio  e  factorízao, 
 mediante  a  aplicación  da  regra 
 de Ruffini. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  f 
 ▪  g 
 ▪  h 

 ▪  B2.10.  Resolución  de  ecuacións 
 e  sistemas  de  dúas  ecuacións 
 lineais con dúas incógnitas. 

 ▪  B2.11.  Resolución  de  problemas 
 cotiáns  mediante  ecuacións  e 
 sistemas. 

 ▪  B2.3.  Representar  e  analizar 
 situacións  e  estruturas 
 matemáticas,  utilizando 
 ecuacións  de  distintos  tipos 
 para resolver problemas. 

 ▪  MAPB2.3.1.  Formula 
 alxebricamente  unha  situación 
 da  vida  real  mediante  ecuacións 
 de  primeiro  e  segundo  grao  e 
 sistemas  de  dúas  ecuacións 
 lineais  con  dúas  incógnitas, 
 resólveas  e  interpreta  o 
 resultado obtido. 

 ▪  CMCCT 

 Bloque 3. Xeometría 

 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 

 ▪  B3.1. Figuras semellantes. 
 ▪  B3.2.  Teoremas  de  Tales  e 

 Pitágoras.  Aplicación  da 
 semellanza  para  a  obtención 

 ▪  B3.1.  Calcular  magnitudes 
 efectuando  medidas  directas  e 
 indirectas  a  partir  de  situacións 

 ▪  MAPB3.1.1.  Utiliza 
 instrumentos,  fórmulas  e 
 técnicas  apropiados  para  medir 

 ▪  CMCCT 



 ▪  h  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. 

 reais,  empregando  os 
 instrumentos,  as  técnicas  ou  as 
 fórmulas  máis  adecuados,  e 
 aplicando  a  unidade  de  medida 
 máis  acorde  coa  situación 
 descrita. 

 ángulos,  lonxitudes,  áreas  e 
 volumes  de  corpos  e  de  figuras 
 xeométricas,  interpretando  as 
 escalas de medidas. 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  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  problemas 
 xeométricos,  asignando  as 
 unidades correctas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB3.1.4.  Calcula  medidas 
 indirectas  de  lonxitude,  área  e 
 volume  mediante  a  aplicación 
 do  teorema  de  Pitágoras  e  a 
 semellanza de triángulos. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  e 
 ▪  f 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 Bloque 4. Funcións 

 ▪  b 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 
 ▪  h 

 ▪  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 

 ▪  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,  de 
 datos  numéricos  ou  mediante  o 
 estudo  dos  coeficientes  da 
 expresión alxébrica. 

 ▪  MAPB4.1.1.  Identifica  e  explica 
 relacións  entre  magnitudes  que 
 se  poden  describir  mediante 
 unha  relación  funcional, 
 asociando  as  gráficas  coas 
 súas  correspondentes 
 expresións alxébricas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB4.1.2.  Explica  e 
 representa  graficamente  o 
 modelo  de  relación  entre  dúas 
 magnitudes  para  os  casos  de 
 relación  lineal,  cuadrática, 

 ▪  CMCCT 



 dunha función nun intervalo. 
 ▪  B4.4.  Utilización  de 

 calculadoras  gráficas  e  software 
 específico  para  a  construción  e 
 a interpretación de gráficas. 

 proporcional  inversa  e 
 exponencial. 

 ▪  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). 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB4.1.4.  Expresa 
 razoadamente  conclusións 
 sobre  un  fenómeno,  a  partir  da 
 análise  da  gráfica  que  o 
 describe  ou  dunha  táboa  de 
 valores. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB4.1.6.  Interpreta 
 situacións  reais  que  responden 
 a  funcións  sinxelas:  lineais, 
 cuadráticas,  de 
 proporcionalidade  inversa  e 
 exponenciais. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 
 ▪  h 

 ▪  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 
 específico  para  a  construción  e 
 a 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  súa 
 evolución  e  os  posibles 
 resultados finais. 

 ▪  MAPB4.2.1.  Interpreta 
 criticamente  datos  de  táboas  e 
 gráficos  sobre  diversas 
 situacións reais. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB4.2.2.  Representa  datos 
 mediante  táboas  e  gráficos, 
 utilizando  eixes  e  unidades 
 axeitadas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB4.2.4.  Relaciona  táboas 
 de  valores  e  as  súas  gráficas 

 ▪  CMCCT 



 correspondentes  en  casos 
 sinxelos, e xustifica a decisión. 

 ▪  MAPB4.2.5.  Utiliza  con  destreza 
 elementos  tecnolóxicos 
 específicos  para  debuxar 
 gráficas. 

 ▪  CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 ▪  a 
 ▪  c 
 ▪  d 
 ▪  e 
 ▪  f 
 ▪  g 
 ▪  h 
 ▪  m 

 ▪  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. 

 ▪  B5.6.  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.  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 
 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB5.1.2.  Formula  e 
 comproba  conxecturas  sobre  os 
 resultados  de  experimentos 
 aleatorios e simulacións. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB5.1.3.  Emprega  o 
 vocabulario  axeitado  para 
 interpretar  e  comentar  táboas 
 de  datos,  gráficos  estatísticos  e 
 parámetros estatísticos. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB5.1.4.  Interpreta  un 
 estudo  estatístico  a  partir  de 
 situacións concretas próximas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  b 
 ▪  e 
 ▪  g 

 ▪  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. 

 ▪  B5.8.  Aplicacións  informáticas 
 que  faciliten  o  tratamento  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB5.2.2.  Elabora  táboas  de 
 frecuencias  a  partir  dos  datos 
 dun  estudo  estatístico,  con 
 variables discretas e continuas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB5.2.3.  Calcula  os 
 parámetros  estatísticos  (media 
 aritmética,  percorrido, 
 desviación  típica,  cuartís,  etc.), 
 en  variables  discretas  e 
 continuas,  coa  axuda  da 
 calculadora  ou  dunha  folla  de 
 cálculo. 

 ▪  CMCCT 



 datos estatísticos.  ▪  MAPB5.2.4.  Representa 
 graficamente  datos  estatísticos 
 recollidos  en  táboas  de 
 frecuencias,  mediante 
 diagramas  de  barras  e 
 histogramas. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  b 
 ▪  f 

 ▪  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. 

 ▪  CMCCT 

 ▪  MAPB5.3.2.  Calcula  a 
 probabilidade  de  sucesos 
 compostos  sinxelos  nos  que 
 interveñan  dúas  experiencias 
 aleatorias  simultáneas  ou 
 consecutivas. 

 ▪  CMCCT 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Criterio de 
 avaliación  Estándares 

 Grao mínimo para 
 superar a área 
 Indicador mínimo de 
 logro 

 T 1  T 2  T 3 
 CRITERIOS  PARA A 

 CUALIFICACIÓN 
 C.C. 

 Instrumentos de avaliación / 
 Procedementos de avaliación 

 MAP-B1.1 

 4º-MAPB1.1.1 - 
 Expresa 
 verbalmente, de 
 xeito razoado, o 
 proceso 
 seguido na 
 resolución dun 
 problema, coa 
 precisión e o 
 rigor 
 adecuados. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CCL 
 , 
 CM 
 CT 

 MAP-B1.2 

 4º-MAPB1.2.1 - 
 Analiza e 
 comprende o 
 enunciado dos 
 problemas 
 (datos, 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CCL 
 , 
 CM 
 CT 



 relacións entre 
 os datos, e 
 contexto do 
 problema). 

 MAP-B1.2 

 4º-MAPB1.2.2 - 
 Valora a 
 información dun 
 enunciado e 
 relaciónaa co 
 número de 
 solucións do 
 problema. 

 Valora a información 
 dun enunciado.  X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.2 

 4º-MAPB1.2.3 - 
 Realiza 
 estimacións e 
 elabora 
 conxecturas 
 sobre os 
 resultados dos 
 problemas que 
 cumpra 
 resolver, 
 valorando a súa 
 utilidade e a 
 súa eficacia. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.2 

 4º-MAPB1.2.4 - 
 Utiliza 
 estratexias 
 heurísticas e 
 procesos de 
 razoamento na 
 resolución de 
 problemas, 
 reflexionando 
 sobre o proceso 
 de resolución 
 de problemas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CAA 

 MAP-B1.3 

 4º-MAPB1.3.1 - 
 Identifica 
 patróns, 
 regularidades e 
 leis 
 matemáticas en 
 situacións de 
 cambio, en 
 contextos 
 numéricos, 
 xeométricos, 
 funcionais, 
 estatísticos e 
 probabilísticos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.3  4º-MAPB1.3.2 - 
 Utiliza as leis 

 Utiliza as leis 
 matemáticas  X  X  X  PROCEDEMENTOS: 

 Observación sistemática. 
 CM 
 CT 



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

 sinxelas atopadas 
 para realizar 
 simulacións e 
 predicións sobre os 
 resultados 
 esperables. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 MAP-B1.4 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.4 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CAA 

 MAP-B1.5 

 4º-MAPB1.5.1 - 
 Expón e 
 argumenta o 
 proceso 

 Expón e argumenta 
 o proceso seguido, 
 ademais das 
 conclusións obtidas, 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 

 CCL 
 , 
 CM 
 CT 



 seguido, 
 ademais das 
 conclusións 
 obtidas, 
 utilizando 
 distintas 
 linguaxes: 
 alxébrica, 
 gráfica, 
 xeométrica e 
 estatístico-prob 
 abilística. 

 utilizando distintas 
 linguaxes: alxébrica, 
 gráfica, xeométrica e 
 estatístico-probabilíst 
 ica. 

 obxectiva. 

 MAP-B1.6 

 4º-MAPB1.6.1 - 
 Identifica 
 situacións 
 problemáticas 
 da realidade 
 susceptibles de 
 conter 
 problemas de 
 interese. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CSC 

 MAP-B1.6 

 4º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT, 
 CSI 
 EE 

 MAP-B1.6 

 4º-MAPB1.6.3 - 
 Usa, elabora ou 
 constrúe 
 modelos 
 matemáticos 
 sinxelos que 
 permitan a 
 resolución dun 
 problema ou 
 duns problemas 
 dentro do 
 campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.6 

 4º-MAPB1.6.4 - 
 Interpreta a 
 solución 
 matemática do 

 Interpreta a solución 
 matemática dun 
 problema sinxelo no 
 contexto da 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 

 CM 
 CT 



 problema no 
 contexto da 
 realidade. 

 realidade.  obxectiva. 

 MAP-B1.6 

 4º-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. 

 Realiza simulacións 
 e predicións, en 
 contexto real, para 
 valorar a adecuación 
 e as limitacións dos 
 modelos, e propón 
 melloras que 
 aumenten a súa 
 eficacia. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.7 

 4º-MAPB1.7.1 - 
 Reflexiona 
 sobre o 
 proceso, obtén 
 conclusións 
 sobre el e os 
 seus 
 resultados, 
 valorando 
 outras opinións. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CAA 
 , 
 CSC 

 MAP-B1.8 

 4º-MAPB1.8.1 - 
 Desenvolve 
 actitudes 
 axeitadas para 
 o traballo en 
 matemáticas 
 (esforzo, 
 perseveranza, 
 flexibilidade e 
 aceptación da 
 crítica razoada). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CSI 
 EE, 
 CSC 

 MAP-B1.8 

 4º-MAPB1.8.2 - 
 Formúlase a 
 resolución de 
 retos e 
 problemas coa 
 precisión, 
 esmero e 
 interese 
 adecuados ao 
 nivel educativo 
 e á dificultade 
 da situación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.8 

 4º-MAPB1.8.3 - 
 Distingue entre 
 problemas e 
 exercicios, e 
 adopta a 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CM 
 CT 



 actitude 
 axeitada para 
 cada caso. 

 MAP-B1.8 

 4º-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. 

 Desenvolve actitudes 
 de curiosidade e 
 indagación, xunto 
 con hábitos de 
 formular e formularse 
 preguntas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CAA 
 , 
 CCE 
 C 

 MAP-B1.8 

 4º-MAPB1.8.5 - 
 Desenvolve 
 habilidades 
 sociais de 
 cooperación e 
 traballo en 
 equipo. 

 Desenvolve 
 habilidades sociais 
 de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CSI 
 EE, 
 CSC 

 MAP-B1.9 

 4º-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. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CAA 

 MAP-B1.10 

 4º-MAPB1.10.1 
 - Reflexiona 
 sobre os 
 problemas 
 resoltos e os 
 procesos 
 desenvolvidos, 
 valorando a 
 potencia e a 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CAA 



 sinxeleza das 
 ideas clave, e 
 aprende para 
 situacións 
 futuras 
 similares. 

 similares. 

 MAP-B1.11 

 4º-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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT, 
 CD 

 MAP-B1.11 

 4º-MAPB1.11.2 
 - Utiliza medios 
 tecnolóxicos 
 para facer 
 representacións 
 gráficas de 
 funcións con 
 expresións 
 alxébricas 
 complexas e 
 extraer 
 información 
 cualitativa e 
 cuantitativa 
 sobre elas. 

 Utiliza medios 
 tecnolóxicos para 
 facer 
 representacións 
 gráficas de funcións 
 con expresións 
 alxébricas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.11 

 4º-MAPB1.11.3 
 - Deseña 
 representacións 
 gráficas para 
 explicar o 
 proceso 
 seguido na 
 solución de 
 problemas, 
 mediante a 
 utilización de 
 medios 
 tecnolóxicos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.11  4º-MAPB1.11.4 
 - Recrea 

 Recrea ámbitos e 
 obxectos  X  PROCEDEMENTOS: Análise das 

 producións dos alumnos/as. 
 CM 
 CT 



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

 xeométricos con 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 interactivas. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 MAP-B1.11 

 4º-MAPB1.11.5 
 - Utiliza medios 
 tecnolóxicos 
 para o 
 tratamento de 
 datos e gráficas 
 estatísticas, 
 extraer 
 información e 
 elaborar 
 conclusións. 

 Utiliza medios 
 tecnolóxicos para o 
 tratamento de datos 
 e gráficas 
 estatísticas, extraer 
 información e 
 elaborar conclusións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B1.12 

 4º-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. 

 Elabora documentos 
 dixitais propios como 
 resultado do proceso 
 de procura, análise e 
 selección de 
 información 
 salientable, coa 
 ferramenta 
 tecnolóxica axeitada, 
 e compárteos. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL 
 , CD 

 MAP-B1.12 

 4º-MAPB1.12.2 
 - Utiliza os 
 recursos 
 creados para 
 apoiar a 
 exposición oral 
 dos contidos 
 traballados na 
 aula. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL 

 MAP-B1.12  4º-MAPB1.12.3  Usa axeitadamente  X  X  X  PROCEDEMENTOS:  CD, 



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

 os medios 
 tecnolóxicos para 
 estruturar e mellorar 
 o seu proceso de 
 aprendizaxe. 

 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CAA 

 MAP-B1.12 

 4º-MAPB1.12.4 
 - Emprega 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 para compartir 
 ideas e tarefas. 

 Emprega 
 ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ideas e 
 tarefas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CD, 
 CSC 
 , 
 CSI 
 EE 

 MAP-B2.1 

 4º-MAPB2.1.1 - 
 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. 

 Recoñece os tipos 
 de números 
 (naturais, enteiros, 
 racionais e 
 irracionais), indica o 
 criterio seguido para 
 a súa identificación, 
 e utilízaos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.1 

 4º-MAPB2.1.2 - 
 Realiza os 
 cálculos con 
 eficacia, 
 mediante 
 cálculo mental, 
 algoritmos de 
 lapis e papel, 
 calculadora ou 
 ferramentas 
 informáticas, e 

 Realiza os cálculos, 
 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, 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 



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

 división e 
 potenciación. 

 MAP-B2.1 

 4º-MAPB2.1.3 - 
 Realiza 
 estimacións e 
 xulga se os 
 resultados 
 obtidos son 
 razoables. 

 Realiza estimacións 
 e xulga se os 
 resultados obtidos 
 son razoables. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.1 

 4º-MAPB2.1.4 - 
 Utiliza a 
 notación 
 científica para 
 representar e 
 operar 
 (produtos e 
 divisións) con 
 números moi 
 grandes ou moi 
 pequenos. 

 Utiliza a notación 
 científica para 
 representar e operar 
 (produtos e divisións) 
 con números moi 
 grandes ou moi 
 pequenos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.1 

 4º-MAPB2.1.5 - 
 Compara, 
 ordena, 
 clasifica e 
 representa os 
 tipos de 
 números reais, 
 intervalos e 
 semirrectas, 
 sobre a recta 
 numérica. 

 Compara, ordena, 
 clasifica e representa 
 os tipos de números 
 reais, intervalos e 
 semirrectas, sobre a 
 recta numérica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.1 

 4º-MAPB2.1.6 - 
 Aplica 
 porcentaxes á 
 resolución de 
 problemas 
 cotiáns e 
 financieros, e 
 valora o 
 emprego de 
 medios 
 tecnolóxicos 
 cando a 
 complexidade 
 dos datos o 
 requira. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.1  4º-MAPB2.1.7 -  Resolve problemas  X  PROCEDEMENTOS: Probas  CM 



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

 sinxelos da vida cotiá 
 nos que interveñen 
 magnitudes directa e 
 inversamente 
 proporcionais. 

 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CT 

 MAP-B2.2 

 4º-MAPB2.2.1 - 
 Exprésase con 
 eficacia, 
 facendo uso da 
 linguaxe 
 alxébrica. 

 Exprésase facendo 
 uso da linguaxe 
 alxébrica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.2 

 4º-MAPB2.2.2 - 
 Realiza 
 operacións de 
 suma, resta, 
 produto e 
 división de 
 polinomios, e 
 utiliza 
 identidades 
 notables. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.2 

 4º-MAPB2.2.3 - 
 Obtén as raíces 
 dun polinomio e 
 factorízao, 
 mediante a 
 aplicación da 
 regra de Ruffini. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B2.3 

 4º-MAPB2.3.1 - 
 Formula 
 alxebricamente 
 unha situación 
 da vida real 
 mediante 
 ecuacións de 
 primeiro e 
 segundo grao e 
 sistemas de 
 dúas ecuacións 
 lineais con dúas 
 incógnitas, 
 resólveas e 
 interpreta o 
 resultado 
 obtido. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B3.1 

 4º-MAPB3.1.1 - 
 Utiliza 
 instrumentos, 
 fórmulas e 
 técnicas 

 Utiliza instrumentos, 
 fórmulas e técnicas 
 apropiados para 
 medir ángulos, 
 lonxitudes, áreas e 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 



 apropiados 
 para medir 
 ángulos, 
 lonxitudes, 
 áreas e 
 volumes de 
 corpos e de 
 figuras 
 xeométricas, 
 interpretando 
 as escalas de 
 medidas. 

 volumes de corpos e 
 de figuras 
 xeométricas básicas, 
 interpretando as 
 escalas de medidas. 

 MAP-B3.1 

 4º-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. 

 Emprega as 
 propiedades básicas 
 das figuras e dos 
 corpos e aplica o 
 teorema de Tales, 
 para estimar ou 
 calcular medidas 
 indirectas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B3.1 

 4º-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 
 problemas 
 xeométricos, 
 asignando as 
 unidades 
 correctas. 

 Utiliza as fórmulas 
 para calcular 
 perímetros, áreas e 
 volumes de 
 triángulos, 
 rectángulos, círculos, 
 prismas, pirámides, 
 cilindros, conos e 
 esferas, e aplícaas 
 para resolver 
 problemas 
 xeométricos 
 sinxelos, asignando 
 as unidades 
 correctas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B3.1 

 4º-MAPB3.1.4 - 
 Calcula 
 medidas 
 indirectas de 
 lonxitude, área 

 Calcula medidas 
 indirectas de 
 lonxitude, área e 
 volume mediante a 
 aplicación do 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 



 e volume 
 mediante a 
 aplicación do 
 teorema de 
 Pitágoras e a 
 semellanza de 
 triángulos. 

 teorema de 
 Pitágoras e a 
 semellanza de 
 triángulos. 

 MAP-B3.2 

 4º-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. 

 Representa e estuda 
 os corpos 
 xeométricos máis 
 relevantes 
 (triángulos, 
 rectángulos, círculos, 
 prismas, pirámides, 
 cilindros, conos e 
 esferas) cunha 
 aplicación 
 informática de 
 xeometría dinámica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.1 

 4º-MAPB4.1.1 - 
 Identifica e 
 explica 
 relacións entre 
 magnitudes que 
 se poden 
 describir 
 mediante unha 
 relación 
 funcional, 
 asociando as 
 gráficas coas 
 súas 
 correspondente 
 s expresións 
 alxébricas. 

 Identifica e explica 
 relacións sinxelas 
 entre magnitudes 
 que se poden 
 describir mediante 
 unha relación 
 funcional, asociando 
 as gráficas coas 
 súas 
 correspondentes 
 expresións 
 alxébricas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.1 

 4º-MAPB4.1.2 - 
 Explica e 
 representa 
 graficamente o 
 modelo de 
 relación entre 
 dúas 
 magnitudes 
 para os casos 

 Explica e representa 
 graficamente o 
 modelo de relación 
 entre dúas 
 magnitudes para os 
 casos de relación 
 lineal, cuadrática, 
 proporcional inversa 
 e exponencial. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 



 de relación 
 lineal, 
 cuadrática, 
 proporcional 
 inversa e 
 exponencial. 

 MAP-B4.1 

 4º-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). 

 Identifica, estima ou 
 calcula elementos 
 característicos 
 destas funcións 
 (cortes cos eixes, 
 intervalos de 
 crecemento e 
 decrecemento, 
 máximos e mínimos, 
 continuidade, 
 simetrías e 
 periodicidade). 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.1 

 4º-MAPB4.1.4 - 
 Expresa 
 razoadamente 
 conclusións 
 sobre un 
 fenómeno, a 
 partir da análise 
 da gráfica que o 
 describe ou 
 dunha táboa de 
 valores. 

 Expresa 
 razoadamente 
 conclusións sobre un 
 fenómeno sinxelo, a 
 partir da análise da 
 gráfica que o 
 describe ou dunha 
 táboa de valores. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.1 

 4º-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. 

 Analiza o 
 crecemento ou o 
 decrecemento dunha 
 función sinxela 
 mediante a taxa de 
 variación media. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.1 

 4º-MAPB4.1.6 - 
 Interpreta 
 situacións reais 
 que responden 
 a funcións 

 Interpreta situacións 
 reais que responden 
 a funcións sinxelas: 
 lineais, cuadráticas, 
 de proporcionalidade 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 



 sinxelas: 
 lineais, 
 cuadráticas, de 
 proporcionalida 
 de inversa e 
 exponenciais. 

 inversa e 
 exponenciais. 

 MAP-B4.2 

 4º-MAPB4.2.1 - 
 Interpreta 
 criticamente 
 datos de táboas 
 e gráficos sobre 
 diversas 
 situacións reais. 

 Interpreta 
 criticamente datos de 
 táboas e gráficos 
 sobre diversas 
 situacións sinxelas 
 reais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.2 

 4º-MAPB4.2.2 - 
 Representa 
 datos mediante 
 táboas e 
 gráficos, 
 utilizando eixes 
 e unidades 
 axeitadas. 

 Representa datos 
 mediante táboas e 
 gráficos, utilizando 
 eixes e unidades 
 axeitadas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.2 

 4º-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. 

 Describe as 
 características máis 
 importantes que se 
 extraen dunha 
 gráfica. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Resolución de 
 exercicios e problemas. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.2 

 4º-MAPB4.2.4 - 
 Relaciona 
 táboas de 
 valores e as 
 súas gráficas 
 correspondente 
 s en casos 
 sinxelos, e 
 xustifica a 
 decisión. 

 Relaciona táboas de 
 valores e as súas 
 gráficas 
 correspondentes en 
 casos sinxelos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B4.2 

 4º-MAPB4.2.5 - 
 Utiliza con 
 destreza 
 elementos 
 tecnolóxicos 

 Utiliza elementos 
 tecnolóxicos 
 específicos para 
 debuxar gráficas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 



 específicos 
 para debuxar 
 gráficas. 

 MAP-B5.1 

 4º-MAPB5.1.1 - 
 Utiliza un 
 vocabulario 
 adecuado para 
 describir 
 situacións 
 relacionadas co 
 azar e a 
 estatística. 

 Utiliza un vocabulario 
 adecuado para 
 describir situacións 
 sinxelas 
 relacionadas co azar 
 e a estatística. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CCL 
 , 
 CM 
 CT 

 MAP-B5.1 

 4º-MAPB5.1.2 - 
 Formula e 
 comproba 
 conxecturas 
 sobre os 
 resultados de 
 experimentos 
 aleatorios e 
 simulacións. 

 Formula e comproba 
 conxecturas sobre os 
 resultados de 
 experimentos 
 aleatorios e 
 simulacións sinxelas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.1 

 4º-MAPB5.1.3 - 
 Emprega o 
 vocabulario 
 axeitado para 
 interpretar e 
 comentar 
 táboas de 
 datos, gráficos 
 estatísticos e 
 parámetros 
 estatísticos. 

 Emprega o 
 vocabulario axeitado 
 para interpretar e 
 comentar táboas de 
 datos, gráficos 
 estatísticos e 
 parámetros 
 estatísticos en casos 
 sinxelos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Observación sistemática. 

 INSTRUMENTOS: Diario de 
 clase. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.1 

 4º-MAPB5.1.4 - 
 Interpreta un 
 estudo 
 estatístico a 
 partir de 
 situacións 
 concretas 
 próximas. 

 Interpreta un estudo 
 estatístico a partir de 
 situacións concretas 
 sinxelas e próximas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.2 

 4º-MAPB5.2.1 - 
 Discrimina se 
 os datos 
 recollidos nun 
 estudo 
 estatístico 
 corresponden a 
 unha variable 
 discreta ou 
 continua. 

 Discrimina se os 
 datos recollidos nun 
 estudo estatístico 
 sinxelo corresponden 
 a unha variable 
 discreta ou continua. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Traballo de aplicación 
 e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.2  4º-MAPB5.2.2 - 
 Elabora táboas 

 Elabora táboas de 
 frecuencias a partir  X  PROCEDEMENTOS: Probas 

 específicas. Análise das 
 CM 
 CT 



 de frecuencias 
 a partir dos 
 datos dun 
 estudo 
 estatístico, con 
 variables 
 discretas e 
 continuas. 

 dos datos dun 
 estudo estatístico 
 sinxelo, con 
 variables discretas e 
 continuas. 

 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Traballo de aplicación 
 e síntese. 

 MAP-B5.2 

 4º-MAPB5.2.3 - 
 Calcula os 
 parámetros 
 estatísticos 
 (media 
 aritmética, 
 percorrido, 
 desviación 
 típica, cuartís, 
 etc.), en 
 variables 
 discretas e 
 continuas, coa 
 axuda da 
 calculadora ou 
 dunha folla de 
 cálculo. 

 Calcula os 
 parámetros 
 estatísticos (media 
 aritmética, 
 percorrido, 
 desviación típica, 
 cuartís, etc.), en 
 variables discretas e 
 continuas sinxelas, 
 coa axuda da 
 calculadora ou 
 dunha folla de 
 cálculo. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Traballo de aplicación 
 e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.2 

 4º-MAPB5.2.4 - 
 Representa 
 graficamente 
 datos 
 estatísticos 
 recollidos en 
 táboas de 
 frecuencias, 
 mediante 
 diagramas de 
 barras e 
 histogramas. 

 Representa 
 graficamente datos 
 estatísticos recollidos 
 en táboas de 
 frecuencias, 
 mediante diagramas 
 de barras e 
 histogramas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.3 

 4º-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. 

 Calcula a 
 probabilidade de 
 sucesos sinxelos coa 
 regra de Laplace e 
 utiliza, 
 especialmente, 
 diagramas de árbore 
 ou táboas de 
 continxencia para o 
 reconto de casos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CM 
 CT 

 MAP-B5.3 
 4º-MAPB5.3.2 - 
 Calcula a 
 probabilidade 

 Calcula a 
 probabilidade de 
 sucesos compostos 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas.  CM 

 CT 



 de sucesos 
 compostos 
 sinxelos nos 
 que interveñan 
 dúas 
 experiencias 
 aleatorias 
 simultáneas ou 
 consecutivas. 

 sinxelos nos que 
 interveñan dúas 
 experiencias 
 aleatorias 
 simultáneas ou 
 consecutivas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Como  en  cada  curso,  o  profesorado  ofrecerá  aos  alumnos  en  setembro  certas  pautas  sobre  a 
 organización da materia e informará sobre os criterios de cualificación da mesma. 

 Tratando  de  favorecer  a  adquisición  de  aprendizaxes,  a  elección  e  secuencia  de  contidos  na 
 ESO debe facerse atendendo aos seguintes criterios: 

 ●  Os  contidos  deben  estar  de  acordo  coas  capacidades  do  alumnado  e  cos  seus 
 coñecementos previos, pois a aprendizaxe constrúese lentamente sobre o xa coñecido. 

 ●  É  preciso  graduar  as  dificultades  de  tal  xeito  que  ao  alumnado  non  lle  resulten 
 insuperables  e  coa  finalidade  de  que  poida  conseguir  éxitos,  imprescindibles  ademais 
 para que a tarefa sexa gratificante. 

 ●  Polo  tanto,  hai  que  evitar  as  dificultades  innecesarias:  a  excesiva  complexidade  de 
 cálculos,  a  formalización  e  abstracción  prematuras,  a  linguaxe  difícil,  a  algoritmización 
 inoportuna... 

 ●  Graduar  o  novidoso  de  xeito  que  pase  a  engrosar  o  círculo  do  que  é  familiar  e  que,  así, 
 sirva de base a novos coñecementos. 

 ●  Débese  procurar  que  o  alumnado,  en  vez  de  estar  continuamente  aprendendo  a  manexar 
 ferramentas  que  só  empregará  moito  máis  adiante,  atope  o  sentido  e  a  funcionalidade 
 daquelas, aplicando o que aprende en cada curso no seu momento. 

 ●  A  forma  de  traballar  diariamente  na  aula  basearase  na  explicación  por  parte  do 
 profesorado  da  parte  teórica  dos  temas,  achegando  preguntas  e  propoñendo  problemas  e 
 exercicios  prácticos  que  estimulen  a  curiosidade  e  a  reflexión  do  alumnado  para  que  este 
 os  resolva,  ben  de  xeito  individual  ou  en  grupo,  para  desta  forma  permitir  desenvolver 
 estratexias  de  defensa  dos  seus  argumentos  fronte  aos  dos  seus  compañeiros  e 
 compañeiras  e  seleccionar  a  resposta  máis  axeitada  para  a  situación  problemática 
 formulada. 

 ●  O  profesorado  resolverá  as  dúbidas  do  alumnado,  proporcionándolle  exemplos  que 
 complementen  a  explicación  dos  contidos  e  as  pautas  de  lóxica,  orde  e  rigor  que  o 
 estudante debe seguir para lograr resolver por sí mesmo os problemas plantexados. 

 ●  Utilizarase, dentro do posible, unha linguaxe sinxela e directa. 
 ●  Partirase  do  concreto  e,  mediante  un  proceso  de  abstracción,  intentarase  que  o  alumnado 

 chegue a conclusións xerais que poida aplicar a situacións concretas. 



 ●  O  profesorado  intentará  crear  un  ambiente  de  confianza  no  que  o  alumnado  se  sinta 
 estimulado e motivado cara a materia. 

 ●  Insistirase  nos  mecanismos  de  cálculo  e  nos  contidos  tratados  noutros  cursos  para 
 afianzar e consolidar os coñecementos adquiridos. 

 Ademais,  xa  que  na  aula  habitual  de  referencia  hai  instalada  pizarra  electrónica  e  conexión  a 
 internet,  procurarase  usar  o  ordenador  como  apoio  visual  introdutorio  ás  explicacións,  para 
 realizar  actividades  en  gran  grupo,  para  a  busca  puntual  de  información  (como  datos  de  tipo 
 histórico, xeográfico, biográfico, etc.) e para a realización de determinadas tarefas matemáticas. 

 En  4º  de  ESO,  sendo  o  último  curso  de  ensino  obrigado,  xa  non  só  se  prestará  atención  a  que  o 
 alumnado  adquira  fluidez  de  cálculo  e  intuición,  senón  que  deberá  proceder  con  máis  rigor,  sen 
 descoidar  por  iso  os  aspectos  intuitivos  e  tratando  sempre  de  perfeccionar  e  evitar  os  erros  de 
 cálculo,  de  maneira  que  os  alumnos  dispoñan  das  ferramentas  precisas  para  abordar  sen 
 dificultade estudos superiores. 

 Seguindo  as  pautas  da  LOMCE,  o  profesorado  tratará  tamén,  na  medida  do  posible,  de  traballar 
 de  xeito  competencial  na  aula.  Isto  supón  un  cambio  metodolóxico  importante,  no  que  o  docente 
 pasa  a  ser  un  xestor  de  coñecemento  do  alumnado,  adquirindo  este  un  maior  grao  de 
 protagonismo. 

 En  concreto,  na  área  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  necesitamos  adestrar 
 de  xeito  sistemático  os  procedementos  que  conforman  as  ferramentas  máis  prácticas  da  materia. 
 Se  ben  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  implicacións  na  comprensión  da  realidade.  Para 
 iso  necesitamos  certo  grao  de  adestramento  individual  e  traballo  reflexivo  de  procedementos 
 básicos da materia. 

 Nalgúns  aspectos  da  área  o  traballo  en  grupo  colaborador  achega,  ademais  do  adestramento  de 
 habilidades  sociais  básicas  e  enriquecemento  persoal  desde  a  diversidade,  unha  ferramenta 
 perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto. 

 Na  materia  de  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  é  indispensable  a  vinculación  a 
 contextos  reais,  así  como  a  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  o  deseño  de  tarefas 
 competenciais  pode  ser  unha  boa  ferramenta,  que  se  podería  complementar  con  proxectos  de 
 aplicación dos contidos. 

 Concretando, algunhas das pautas que tentaremos levar a cabo neste grupo son: 

 ●  Limitarase  a  utilización  de  representacións  simbólicas  e  de  formalismos  non  estritamente 
 necesarios. 

 ●  Adicarémonos  de  xeito  especial  á  consolidación  de  aprendizaxes  anteriores,  a  través  de 
 novas conexións entre o que xa coñecen e o aumento da funcionalidade. 

 ●  Avaliarase  inicialmente  antes  incluso  de  cada  unidade  didáctica.  É  moi  posible  que  para 
 chegar  á  zona  próxima  ao  alumnado  sexa  preciso  traballar  contidos  (fundamentalmente 
 procedimentais) mal adquiridos ou non aprendidos. 



 ●  Adicarase  tempo  e  recursos  a  fomentar  a  autoestima  do  alumnado  e  a  motivalo,  posto 
 que  adoitan  ser  estudantes  que  veñen  presentando  dificultades  coas  matemáticas  ata  o 
 momento.  Debemos  tratar  de  que  superen  a  sensación  de  fracaso,  frecuente  en  moitas 
 ocasións,  e  que  valoren  positivamente  o  que  saben  e  a  súa  utilidade,  tanto  para  resolver 
 problemas como para presentar e expresar ideas de xeito organizado. 

 ●  Neste  sentido,  en  cada  actividade  e  cada  proba,  cando  se  lles  devolvan  corrixidas, 
 sinalaranse  os  progresos  observados  e  as  deficiencias  atopadas,  indicando  o  xeito  de 
 superalas. 

 ●  Segundo  a  capacidade  de  asimilación  dun  determinado  contido  que  observemos, 
 afondaremos ou non nel. 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente,  consistirán  no  libro  de  texto  da  editorial  OXFORD  que  se  complementará  con 
 apuntes elaborados polo profesorado. Ademais, promoverase o uso de: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesorado. 
 ●  Programas informáticos e aplicacións móbiles específicas de matemáticas. 
 ●  Pizarra electrónica. 
 ●  Calculadora. 
 ●  Figuras e material xeométrico, etc. 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  proba 
 escrita  con  contidos  relacionados  cos  obxectivos  do  nivel  anterior.  Os  resultados  da  proba  de 
 avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da  materia.  A  realización 
 desta  proba  de  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na  materia  polo 
 grupo-clase  nos  cursos  anteriores,  e  estará  sempre  acompañada  das  impresións  recollidas  polo 
 profesorado na observación directa do traballo na aula. 

 Se  por  calquera  circunstancia  dita  proba  non  se  realiza,  ou  se  considera  que  non  aporta 
 información  significativa,  farase  una  avaliación  inicial  oral  ao  inicio  de  cada  tema,  co  obxectivo 
 de detectar e corrixir erros de concepto. 

 E. 2. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ● Probas escritas. (75%) 



 ● Traballo e participación na aula así como outras tarefas que se estime oportunas. (25%) 

 As porcentaxes entre parénteses indican o peso de cada instrumento en cada avaliación. 

 E. 3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 Distinguimos entre varios tipos de tarefas en función das cales se aplicarán diferentes criterios. 

 A) PROBAS ESCRITAS 

 Teranse  en  conta,  ademais  da  corrección  na  resposta,  o  nivel  de  madurez  na  expresión 
 matemática,  a  presentación  axeitada  e  a  precisión  no  debuxo  de  figuras,  gráficas,  etc.  Na 
 resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación  de 
 pasos,  valorarase  a  síntese  dos  datos  e  elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a 
 planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución  dos  cálculos  e  a  redacción  axeitada  das 
 respostas. 

 B) TAREFAS MULTIMEDIA 

 Inclúense  aquí  actividades  realizadas  con  Geogebra,  follas  de  cálculo,  presentacións,  vídeos  ou 
 fotografías…  Valorarase  unha  edición  coidada  e  rigurosa,  adecuación  de  contidos  (responden  ao 
 pedido), grao de consecución dos obxectivos específicos de cada tarefa. 

 C) TRABALLO DIARIO NA AULA 

 Farase  unha  valoración  global,  e  para  iso  teranse  en  conta  o  grao  de  participación  e  a 
 disposición  de  traballo  en  clase,  o  caderno  persoal  do  alumno,  a  realización  das  tarefas 
 indicadas, aportacións e saídas á pizarra, etc. 

 E. 4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 As  probas  escritas  terán  carácter  individual  e  suporán  o  75%  da  nota  global  de  cada  avaliación. 
 Nelas  valorarase  o  coñecemento  e  comprensión  dos  conceptos,  os  procedementos  ensinados,  a 
 capacidade  para  aplicar  coñecementos  na  resolución  de  problemas  e  a  capacidade  para 
 racionalizar, analizar e relacionar uns conceptos con outros. 

 O  25%  restante  basearase  na  valoración  dos  demais  instrumentos  de  avaliación:  as  anotacións 
 do  profesor  no  seu  diario  de  clase  e  intervencións  en  posta  en  común,  o  caderno  de  clase  que 
 reflicte o traballo diario do alumnado e os traballos de aplicación e síntese. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4,  se 
 a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Faranse  probas  de  recuperación  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá  recuperar 
 soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento.  Será 



 necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 A  proba  da  convocatoria  extraordinaria  será  global,  abarcando  a  totalidade  da  materia  e  baseada 
 nos mínimos esixibles, polo tanto haberá unha única proba para todo o alumnado. 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  asistir  a  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 3. RÉXIME XERAL-ORDINARIO. BACHARELATO 

 3.1. MATEMÁTICAS I 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Na  seguinte  táboa,  reflíctese  a  relación  entre  os  obxectivos  (mediante  a  letra  correspondente)  e 
 os  contidos  e  criterios  de  avaliación  extraídos  do  DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se 
 establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación 

 e 
 j 

 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. 

 i 
 l 

 B1.1.  Planificación  e  expresión  verbal  do  proceso  de 
 resolución de problemas. 
 B1.2.  Estratexias  e  procedementos  postos  en  práctica: 
 relación  con  outros  problemas  coñecidos;  modificación  de 
 variables; suposición do problema resolto. 
 B1.3.  Solucións  e/ou  resultados  obtidos:  coherencia  das 
 solucións  coa  situación,  revisión  sistemática  do  proceso, 
 outras  formas  de  resolución,  problemas  parecidos, 
 xeneralizacións e particularizacións interesantes. 
 B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos, 
 razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e  estratexias  de 
 resolución  de  problemas,  realizando  os  cálculos  necesarios  e 
 comprobando as solucións obtidas. 

 d 
 i 
 l 

 B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos, 
 razoamentos, linguaxes, etc. 
 B1.5.  Métodos  de  demostración:  redución  ao  absurdo, 
 método  de  indución,  contraexemplos,  razoamentos 
 encadeados, etc. 
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
 B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de 
 representación de argumentos. 

 B1.3.  Realizar  demostracións  sinxelas  de  propiedades  ou 
 teoremas  relativos  a  contidos  alxébricos,  xeométricos, 
 funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

 g 
 i 

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
 B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de 
 representación de argumentos. 
 B1.8.  Elaboración  e  presentación  oral  e/ou  escrita, 
 utilizando  as  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas,  de 
 informes  científicos  sobre  o  proceso  seguido  na  resolución 
 dun  problema  ou  na  demostración  dun  resultado 
 matemático. 
 B1.9.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de 
 aprendizaxe para: 

 –  Recollida  ordenada  e  a 
 organización de datos. 

 B1.4.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  sirva  para 
 comunicar  as  ideas  matemáticas  xurdidas  na  resolución  dun 
 problema  ou  nunha  demostración,  coa  precisión  e  o  rigor 
 adecuados. 



 –  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 
 levados  a  cabo  e  os 
 resultados  e  as 
 conclusións obtidos. 

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

 i 
 l 
 m 

 B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual 
 e en equipo. 

 B1.5.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de  investigación, 
 tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se  desenvolve  e  o  problema 
 de investigación formulado. 
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 B1.4.  Iniciación  á  demostración  en  matemáticas:  métodos, 
 razoamentos, linguaxes, etc. 
 B1.5.  Métodos  de  demostración:  redución  ao  absurdo, 
 método  de  indución,  contraexemplos,  razoamentos 
 encadeados, etc. 
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
 B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de 
 representación de argumentos. 
 B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  contextos  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito 
 individual e en equipo. 

 B1.6.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de  investigacións 
 matemáticas,  a  partir  da  resolución  dun  problema  e  o 
 afondamento  posterior,  a  xeneralización  de  propiedades  e  leis 
 matemáticas,  e  o  afondamento  nalgún  momento  da  historia  das 
 matemáticas,  concretando  todo  iso  en  contextos  numéricos, 
 alxébricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou 
 probabilísticos. 
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 B1.7.  Linguaxe  gráfica  e  alxébrica,  e  outras  formas  de 
 representación de argumentos. 
 B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual 
 e en equipo. 
 B1.11.  Elaboración  e  presentación  dun  informe  científico 
 sobre  o  proceso,  os  resultados  e  as  conclusións  do  proceso 
 de  investigación  desenvolvido,  utilizando  as  ferramentas  e 
 os medios tecnolóxicos axeitados. 

 B1.7.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  recolla  o  proceso 
 de investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 
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 B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización,  en  contextos  da  realidade  e  matemáticos,  de 
 xeito individual e en equipo. 

 B1.8.  Desenvolver  procesos  de  matematización  en  contextos  da 
 realidade  cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos 
 ou  probabilísticos)  a  partir  da  identificación  de  problemas  en 
 situacións da realidade. 

 i  B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización,  en  contextos  da  realidade  e  matemáticos,  de 
 xeito individual e en equipo. 

 B1.9.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un  recurso  para 
 resolver  problemas  da  realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as 
 limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

 a 
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 B1.10.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito  individual 
 e en equipo. 
 B1.12.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización,  en  contextos  da  realidade  e  matemáticos,  de 
 xeito individual e en equipo. 

 B1.10.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  persoais  inherentes 
 ao quefacer matemático. 
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 B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades  para 
 desenvolver  actitudes  axeitadas  e  afrontar  as  dificultades 
 propias do traballo científico. 

 B1.11.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  a  resolución  de 
 situacións descoñecidas. 
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 B1.13.  Confianza  nas  propias  capacidades  para 
 desenvolver  actitudes  axeitadas  e  afrontar  as  dificultades 
 propias do traballo científico. 

 B1.12.  Reflexionar  sobre  as  decisións  tomadas,  valorando  a  súa 
 eficacia e aprendendo delas para situacións similares futuras. 
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 B1.9.  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. 

 –  Facilitar  a  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 

 B1.13.  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. 



 levados  a  cabo  e  os 
 resultados  e 
 conclusións obtidos. 

 –  Consulta,  comunicación 
 e  compartición,  en 
 ámbitos  apropiados,  da 
 información  e  das  ideas 
 matemáticas. 
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 B1.9.  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. 

 –  Facilitar  a  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 
 levados  a  cabo  e  os 
 resultados  e 
 conclusións obtidos. 

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

 B1.14.  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. 
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 B2.1.  Números  reais:  necesidade  do  seu  estudo  e  das  súas 
 operacións  para  a  comprensión  da  realidade.  Valor 
 absoluto.  Desigualdades.  Distancias  na  recta  real. 
 Intervalos  e  ámbitos.  Aproximación  e  erros.  Notación 
 científica. 

 B2.1.  Utilizar  os  números  reais,  as  súas  operacións  e  as  súas 
 propiedades,  para  recoller,  transformar  e  intercambiar 
 información,  estimando,  valorando  e  representando  os 
 resultados en contextos de resolución de problemas. 

 i  B2.2.  Números  complexos.  Forma  binómica  e  polar. 
 Representacións  gráficas.  Operacións  elementais.  Fórmula 
 de Moivre. 

 B2.2.  Coñecer  os  números  complexos  como  extensión  dos 
 números  reais,  e  utilizalos  para  obter  solucións  dalgunhas 
 ecuacións alxébricas. 

 i  B2.3.  Sucesións  numéricas:  termo  xeral,  monotonía  e 
 anotación. Número "e". 
 B2.4.  Logaritmos  decimais  e  neperianos.  Propiedades. 
 Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 
 B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas sinxelas 

 B2.3.  Valorar  as  aplicacións  do  número  "e"  e  dos  logaritmos 
 utilizando  as  súas  propiedades  na  resolución  de  problemas 
 extraídos de contextos reais. 



 i  B2.6.  Formulación  e  resolución  de  problemas  da  vida  cotiá 
 mediante ecuacións e inecuacións. Interpretación gráfica. 
 B2.7.  Método  de  Gauss  para  a  resolución  e  a  interpretación 
 de  sistemas  de  ecuacións  lineais.  Formulación  e  resolución 
 de problemas da vida cotiá utilizando o método de Gauss. 

 B2.4.  Analizar,  representar  e  resolver  problemas  formulados  en 
 contextos  reais,  utilizando  recursos  alxébricos  (ecuacións, 
 inecuacións  e  sistemas)  e  interpretando  criticamente  os 
 resultados. 
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 B3.1.  Funcións  reais  de  variable  real.  Características  das 
 funcións. 
 B3.2.  Funcións  básicas:  polinómicas,  racionais  sinxelas, 
 valor  absoluto,  raíz,  trigonométricas  e  as  súas  inversas, 
 exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos. 
 B3.3.  Operacións  e  composición  de  funcións.  Función 
 inversa. Funcións de oferta e demanda. 

 B3.1.  Identificar  funcións  elementais  dadas  a  través  de 
 enunciados,  táboas  ou  expresións  alxébricas,  que  describan 
 unha  situación  real,  e  analizar  cualitativa  e  cuantitativamente  as 
 súas  propiedades,  para  representalas  graficamente  e  extraer 
 información  práctica  que  axude  a  interpretar  o  fenómeno  do  que 
 se derivan. 

 i  B3.4.  Concepto  de  límite  dunha  función  nun  punto  e  no 
 infinito.  Cálculo  de  límites.  Límites  laterais. 
 Indeterminacións. 
 B3.5.  Continuidade  dunha  función.  Estudo  de 
 descontinuidades. 

 B3.2.  Utilizar  os  conceptos  de  límite  e  continuidade  dunha 
 función  aplicándoos  no  cálculo  de  límites  e  o  estudo  da 
 continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 

 i  B3.4.  Concepto  de  límite  dunha  función  nun  punto  e  no 
 infinito.  Cálculo  de  límites.  Límites  laterais. 
 Indeterminacións. 
 B3.5.  Continuidade  dunha  función.  Estudo  de 
 descontinuidades. 
 B3.6.  Derivada  dunha  función  nun  punto.  Interpretación 
 xeométrica  da  derivada  da  función  nun  punto.  Medida  da 
 variación  instantánea  dunha  magnitude  con  respecto  a 
 outra. Recta tanxente e normal. 
 B3.7.  Función  derivada.  Cálculo  de  derivadas.  Regra  da 
 cadea. 

 B3.3.  Aplicar  o  concepto  de  derivada  dunha  función  nun  punto,  a 
 súa  interpretación  xeométrica  e  o  cálculo  de  derivadas  ao  estudo 
 de  fenómenos  naturais,  sociais  ou  tecnolóxicos,  e  á  resolución 
 de problemas xeométricos. 
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 B3.1.  Funcións  reais  de  variable  real.  Características  das 
 funcións. 
 B3.4.  Concepto  de  límite  dunha  función  nun  punto  e  no 
 infinito.  Cálculo  de  límites.  Límites  laterais. 
 Indeterminacións. 
 B3.7.  Función  derivada.  Cálculo  de  derivadas.  Regra  da 
 cadea. 
 B3.8.  Utilización  das  ferramentas  básicas  da  análise  para  o 
 estudo  das  características  dunha  función.  Representación 
 gráfica de funcións. 

 B3.4.  Estudar  e  representar  graficamente  funcións  obtendo 
 información  a  partir  das  súas  propiedades  e  extraendo 
 información sobre o seu comportamento local ou global. 

 i  B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 
 B4.2.  Razóns  trigonométricas  dun  ángulo  calquera. 
 Circunferencia  goniométrica.  Razóns  trigonométricas  dos 
 ángulos  suma,  diferenza  doutros  dous,  dobre  e  metade. 
 Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

 B4.1.  Recoñecer  e  traballar  cos  ángulos  en  radiáns,  manexando 
 con  soltura  as  razóns  trigonométricas  dun  ángulo,  do  seu  dobre 
 e  a  metade,  así  como  as  transformacións  trigonométricas 
 usuais. 

 i  B4.2.  Razóns  trigonométricas  dun  ángulo  calquera. 
 Circunferencia  goniométrica.  Razóns  trigonométricas  dos 
 ángulos  suma,  diferenza  doutros  dous,  dobre  e  metade. 
 Fórmulas de transformacións trigonométricas. 
 B4.3.  Teoremas.  Resolución  de  ecuacións  trigonométricas 
 sinxelas. 
 B4.4.  Resolución  de  triángulos.  Resolución  de  problemas 
 xeométricos diversos. 

 B4.2.  Utilizar  os  teoremas  do  seno,  coseno  e  tanxente,  e  as 
 fórmulas  trigonométricas  usuais  para  resolver  ecuacións 
 trigonométricas  e  aplicalas  na  resolución  de  triángulos 
 directamente  ou  como  consecuencia  da  resolución  de  problemas 
 xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico. 

 i  B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 
 B4.6.  Produto  escalar.  Módulo  dun  vector.  Ángulo  de  dous 
 vectores. 

 B4.3.  Manexar  a  operación  do  produto  escalar  e  as  súas 
 consecuencias;  entender  os  conceptos  de  base  ortogonal  e 
 ortonormal;  e  distinguir  e  manexarse  con  precisión  no  plano 



 B4.7. Bases ortogonais e ortonormal.  euclídeo  e  no  plano  métrico,  utilizando  en  ambos  os  casos  as 
 súas ferramentas e propiedades. 

 i  B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 
 B4.6.  Produto  escalar.  Módulo  dun  vector.  Ángulo  de  dous 
 vectores. 
 B4.8.  Xeometría  métrica  plana.  Ecuacións  da  recta. 
 Posicións  relativas  de  rectas.  Distancias  e  ángulos. 
 Resolución de problemas. 

 B4.4.  Interpretar  analiticamente  distintas  situacións  da  xeometría 
 plana  elemental,  obtendo  as  ecuacións  de  rectas,  e  utilizalas 
 para resolver problemas de incidencia e cálculo de distancias. 

 i  B4.9. Lugares xeométricos do plano. 
 B4.10.  Cónicas.  Circunferencia,  elipse,  hipérbole  e 
 parábola. Ecuación e elementos. 

 B4.5.  Manexar  o  concepto  de  lugar  xeométrico  no  plano  e 
 identificar  as  formas  correspondentes  a  algúns  lugares 
 xeométricos  usuais,  estudando  as  súas  ecuacións  reducidas  e 
 analizando as súas propiedades métricas. 

 d 
 g 
 i 
 l 

 B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 
 B5.2. Táboas de continxencia. 
 B5.3. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 
 B5.4. Medias e desviacións típicas marxinais. 
 B5.5. Distribucións condicionadas. 
 B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

 B5.1.  Describir  e  comparar  conxuntos  de  datos  de  distribucións 
 bidimensionais,  con  variables  discretas  ou  continuas, 
 procedentes  de  contextos  relacionados  co  mundo  científico,  e 
 obter  os  parámetros  estatísticos  máis  usuais,  mediante  os 
 medios  máis  adecuados  (lapis  e  papel,  calculadora  ou  folla  de 
 cálculo), valorando a dependencia entre as variables. 
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 B5.6. Independencia de variables estatísticas. 
 B5.7.  Estudo  da  dependencia  de  dúas  variables 
 estatísticas. Representación gráfica: nube de puntos. 
 B5.8.  Dependencia  lineal  de  dúas  variables  estatísticas. 
 Covarianza  e  correlación:  cálculo  e  interpretación  do 
 coeficiente de correlación lineal. 
 B5.9.  Regresión  lineal.  Estimación.  Predicións  estatísticas  e 
 fiabilidade destas. 

 B5.2.  Interpretar  a  posible  relación  entre  dúas  variables  e 
 cuantificar  a  relación  lineal  entre  elas  mediante  o  coeficiente  de 
 correlación,  valorando  a  pertinencia  de  axustar  unha  recta  de 
 regresión  e,  de  ser  o  caso,  a  conveniencia  de  realizar  predicións, 
 avaliando  a  fiabilidade  destas  nun  contexto  de  resolución  de 
 problemas relacionados con fenómenos científicos. 
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 B5.10.  Identificación  das  fases  e  das  tarefas  dun  estudo 
 estatístico.  Análise  e  descrición  de  traballos  relacionados 
 coa  estatística,  interpretando  a  información  e  detectando 
 erros e manipulacións. 

 B5.3.  Utilizar  o  vocabulario  axeitado  para  a  descrición  de 
 situacións  relacionadas  coa  estatística,  analizando  un  conxunto 
 de  datos  ou  interpretando  de  forma  crítica  informacións 
 estatísticas  presentes  nos  medios  de  comunicación,  a 
 publicidade  e  outros  ámbitos,  detectando  posibles  erros  e 
 manipulacións  na  presentación  tanto  dos  datos  como  das 
 conclusións. 
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 B6.1. Introducción as integrais. Aplicacións.  B6.1.  Aplicar  o  concepto  de  integral  dunha  función,  e  a  súa 
 interpretación xeométrica. Áreas. 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación  correspondente 
 a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave: 

 Estándares 

 Grao mínimo para 
 superar a área 
 Indicador mínimo de 
 logro 

 T 1  T 2  T 3  Instrumentos de 
 avaliación / 

 Procedementos de 
 avaliación 

 C.C. 



 1º-MA1B1.1.1 - Expresa 
 verbalmente, de forma 
 razoada, o proceso 
 seguido na resolución 
 dun problema, coa 
 precisión e o rigor 
 adecuados. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CCL 
 CMCCT 

 1º-MA1B1.2.1 - Analiza e 
 comprende o enunciado 
 para resolver ou 
 demostrar (datos, 
 relacións entre os datos, 
 condicións, hipótese, 
 coñecementos 
 matemáticos necesarios, 
 etc.). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.2.2 - Valora a 
 información dun 
 enunciado e relaciónaa 
 co número de solucións 
 do problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.2.3 - Realiza 
 estimacións e elabora 
 conxecturas sobre os 
 resultados dos problemas 
 para resolver, valorando 
 a súa utilidade e a súa 
 eficacia. 

 Realiza estimacións e 
 elabora conxecturas 
 sobre os resultados 
 dos problemas para 
 resolver. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.2.4 - Utiliza 
 estratexias heurísticas e 
 procesos de razoamento 
 na resolución de 
 problemas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CAA 

 1º-MA1B1.2.5 - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso de resolución de 
 problemas. 

 Reflexiona sobre o 
 proceso de resolución 
 de problemas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
  Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CAA 

 1º-MA1B1.3.1 - Utiliza 
 diferentes métodos de 
 demostración en función 
 do contexto matemático e 
 reflexiona sobre o 
 proceso de demostración 
 (estrutura, método, 
 linguaxe e símbolos, 
 pasos clave, etc.). 

 Utiliza diferentes 
 métodos de 
 demostración en 
 función do contexto 
 matemático e 
 reflexiona sobre o 
 proceso de 
 demostración 
 (estrutura, método, 
 linguaxe e símbolos, 
 pasos clave, etc.). 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.4.1 - Usa a 
 linguaxe, a notación e os 
 símbolos matemáticos 

 Usa a linguaxe, a 
 notación e os símbolos 
 matemáticos 

 X  X  X  PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas.  CMCCT 



 adecuados ao contexto e 
 á situación. 

 adecuados ao contexto 
 e á situación. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 1º-MA1B1.4.2 - Utiliza 
 argumentos, 
 xustificacións, 
 explicacións e 
 razoamentos explícitos e 
 coherentes. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.4.3 - Emprega 
 as ferramentas 
 tecnolóxicas adecuadas 
 ao tipo de problema, 
 situación para resolver ou 
 propiedade ou teorema 
 para demostrar, tanto na 
 procura de resultados 
 como para a mellora da 
 eficacia na comunicación 
 das ideas matemáticas. 

 Emprega as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo de 
 problema, situación 
 para resolver ou 
 propiedade ou teorema 
 para demostrar. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
  Proba obxectiva. 

 CMCCT CD 

 1º-MA1B1.5.1 - Coñece a 
 estrutura do proceso de 
 elaboración dunha 
 investigación matemática 
 (problema de 
 investigación, estado da 
 cuestión, obxectivos, 
 hipótese, metodoloxía, 
 resultados, conclusións, 
 etc.). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.5.2 - Planifica 
 axeitadamente o proceso 
 de investigación, tendo 
 en conta o contexto en 
 que se desenvolve e o 
 problema de 
 investigación formulado. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 1º-MA1B1.5.3 - Afonda 
 na resolución dalgúns 
 problemas, formulando 
 novas preguntas, 
 xeneralizando a situación 
 ou os resultados, etc. 

 Afonda na resolución 
 dalgúns 
 problemas,xeneralizan 
 do a situación ou os 
 resultados, etc. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.6.1 - 
 Xeneraliza e demostra 
 propiedades de contextos 
 matemáticos numéricos, 
 alxébricos, xeométricos, 
 funcionais, estatísticos ou 
 probabilísticos. 

 Xeneraliza e demostra 
 propiedades de 
 contextos matemáticos 
 numéricos, alxébricos, 
 xeométricos, 
 funcionais, estatísticos 
 ou probabilísticos. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.6.2 - Procura  Procura conexións  X  X  X  PROCEDEMENTOS:  CMCCT 



 conexións entre 
 contextos da realidade e 
 do mundo das 
 matemáticas (a historia 
 da humanidade e a 
 historia das matemáticas; 
 arte e matemáticas; 
 tecnoloxías e 
 matemáticas, ciencias 
 experimentais e 
 matemáticas, economía e 
 matemáticas, etc.) e 
 entre contextos 
 matemáticos (numéricos 
 e xeométricos, 
 xeométricos e funcionais, 
 xeométricos e 
 probabilísticos, discretos 
 e continuos, finitos e 
 infinitos, etc.). 

 entre contextos da 
 realidade e do mundo 
 das matemáticas (a 
 historia da humanidade 
 e a historia das 
 matemáticas; arte e 
 matemáticas; 
 tecnoloxías e 
 matemáticas, ciencias 
 experimentais e 
 matemáticas, 
 economía e 
 matemáticas, etc.) e 
 entre contextos 
 matemáticos 
 (numéricos e 
 xeométricos, 
 xeométricos e 
 funcionais, 
 xeométricos e 
 probabilísticos, 
 discretos e continuos, 
 finitos e infinitos, etc.). 

 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
  Investigacións. 

 CSC 
 CCEC 

 1º-MA1B1.7.1 - Consulta 
 as fontes de información 
 adecuadas ao problema 
 de investigación. 

 Consulta as fontes de 
 información adecuadas 
 ao problema de 
 investigación. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.7.2 - Usa a 
 linguaxe, a notación e os 
 símbolos matemáticos 
 adecuados ao contexto 
 do problema de 
 investigación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.7.3 - Utiliza 
 argumentos, 
 xustificacións, 
 explicacións e 
 razoamentos explícitos e 
 coherentes. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CCL 
 CMCCT 

 1º-MA1B1.7.4 - Emprega 
 as ferramentas 
 tecnolóxicas adecuadas 
 ao tipo de problema de 
 investigación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 
 CD 

 1º-MA1B1.7.5 - Transmite 
 certeza e seguridade na 
 comunicación das ideas, 
 así como dominio do 
 tema de investigación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CCL 



 1º-MA1B1.7.6 - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso de investigación 
 e elabora conclusións 
 sobre o nivel de 
 resolución do problema 
 de investigación e de 
 consecución de 
 obxectivos, e, así 
 mesmo, formula posibles 
 continuacións da 
 investigación, analiza os 
 puntos fortes e débiles do 
 proceso, e fai explícitas 
 as súas impresións 
 persoais sobre a 
 experiencia. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.8.1 - Identifica 
 situacións problemáticas 
 da realidade susceptibles 
 de conter problemas de 
 interese. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CSC 

 1º-MA1B1.8.2 - Establece 
 conexións entre o 
 problema do mundo real 
 e o matemático, 
 identificando o problema 
 ou os problemas 
 matemáticos que 
 subxacen nel, así como 
 os coñecementos 
 matemáticos necesarios. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.8.3 - Usa, 
 elabora ou constrúe 
 modelos matemáticos 
 axeitados que permitan a 
 resolución do problema 
 ou problemas dentro do 
 campo das matemáticas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.8.4 - Interpreta 
 a solución matemática do 
 problema no contexto da 
 realidade. 

 Interpreta a solución 
 matemática do 
 problema no contexto 
 da realidade. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.8.5 - Realiza 
 simulacións e predicións, 
 en contexto real, para 

 Realiza simulacións e 
 predicións, en contexto 
 real, para valorar a 

 X  X  X  PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas.  CMCCT 



 valorar a adecuación e as 
 limitacións dos modelos, 
 e propón melloras que 
 aumenten a súa eficacia. 

 adecuación e as 
 limitacións dos 
 modelos. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 1º-MA1B1.9.1 - 
 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións sobre os 
 logros conseguidos, 
 resultados mellorables, 
 impresións persoais do 
 proceso, etc., valorando 
 outras opinións 

 Reflexiona sobre o 
 proceso e obtén 
 conclusións 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.10.1 - 
 Desenvolve actitudes 
 axeitadas para o traballo 
 en matemáticas (esforzo, 
 perseveranza, 
 flexibilidade para a 
 aceptación da crítica 
 razoada, convivencia coa 
 incerteza, tolerancia da 
 frustración, autoanálise 
 continua, autocrítica 
 constante, etc.). 

 Desenvolve actitudes 
 axeitadas para o 
 traballo en 
 matemáticas  

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 1º-MA1B1.10.2 - 
 Formúlase a resolución 
 de retos e problemas coa 
 precisión, esmero e 
 interese adecuados ao 
 nivel educativo e á 
 dificultade da situación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.10.3 - 
 Desenvolve actitudes de 
 curiosidade e indagación, 
 xunto con hábitos de 
 formularse preguntas e 
 buscar respostas 
 axeitadas, revisar de 
 forma crítica os 
 resultados atopados, etc 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 
 CAA 

 1º-MA1B1.10.4 - 
 Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación e 
 traballo en equipo. 

 Desenvolve 
 habilidades sociais de 
 cooperación e traballo 
 en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CSC 
 CSIEE 

 1º-MA1B1.11.1 - Toma 
 decisións nos procesos 
 de resolución de 
 problemas, de 
 investigación e de 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 

 CMCCT 
 CSIEE 



 matematización ou de 
 modelización, valorando 
 as consecuencias destas 
 e a conveniencia pola 
 súa sinxeleza e utilidade. 

 modelización, 
 valorando as 
 consecuencias destas 
 e a conveniencia pola 
 súa sinxeleza e 
 utilidade. 

 Investigacións. 

 1º-MA1B1.12.1 - 
 Reflexiona sobre os 
 procesos desenvolvidos, 
 tomando conciencia das 
 súas estruturas, 
 valorando a potencia, a 
 sinxeleza e a beleza das 
 ideas e dos métodos 
 utilizados, e aprendendo 
 diso para situacións 
 futuras. 

 Reflexiona sobre os 
 procesos 
 desenvolvidos, 
 tomando conciencia 
 das súas estruturas, 
 valorando a potencia, a 
 sinxeleza e a beleza 
 das ideas e dos 
 métodos utilizados, e 
 aprendendo diso para 
 situacións futuras. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 
 CAA 

 1º-MA1B1.13.1 - 
 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CD 

 1º-MA1B1.13.2 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para 
 facer representacións 
 gráficas de funcións con 
 expresións alxébricas 
 complexas e extraer 
 información cualitativa e 
 cuantitativa sobre elas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.13.3 - Deseña 
 representacións gráficas 
 para explicar o proceso 
 seguido na solución de 
 problemas, mediante a 
 utilización de medios 
 tecnolóxicos. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.13.4 - Recrea 
 ámbitos e obxectos 
 xeométricos con 
 ferramentas tecnolóxicas 
 interactivas para amosar, 
 analizar e comprender 
 propiedades xeométricas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 



 xeométricas. 

 1º-MA1B1.13.5 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para 
 o tratamento de datos e 
 gráficas estatísticas, 
 extraer información e 
 elaborar conclusións. 

 Utiliza medios 
 tecnolóxicos para o 
 tratamento de datos e 
 gráficas estatísticas, 
 extraer información e 
 elaborar conclusións. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B1.14.1 - 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CD 

 1º-MA1B1.14.2 - Utiliza 
 os recursos creados para 
 apoiar a exposición oral 
 dos contidos traballados 
 na aula. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CCL 

 1º-MA1B1.14.3 - 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CD 
 CAA 

 1º-MA1B1.14.4 - 
 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ideas e tarefas. 

 Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para 
 compartir ideas e 
 tarefas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 1º-MA1B2.1.1 - 
 Recoñece os tipos 
 números reais e 
 complexos e utilízaos 
 para representar e 
 interpretar axeitadamente 
 información cuantitativa. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 



 1º-MA1B2.1.2 - Realiza 
 operacións numéricas 
 con eficacia, empregando 
 cálculo mental, 
 algoritmos de lapis e 
 papel, calculadora ou 
 ferramentas informáticas 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.1.3 - Utiliza a 
 notación numérica máis 
 adecuada a cada 
 contexto e xustifica a súa 
 idoneidade. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.1.4 - Obtén 
 cotas de erro e 
 estimacións nos cálculos 
 aproximados que realiza, 
 valorando e xustificando 
 a necesidade de 
 estratexias axeitadas 
 para minimizalas. 

 Obtén cotas de erro e 
 estimacións nos 
 cálculos aproximados 
 que realiza. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.1.5 - Coñece e 
 aplica o concepto de 
 valor absoluto para 
 calcular distancias e 
 manexar desigualdades. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.1.6 - Resolve 
 problemas nos que 
 interveñen números 
 reais, a súa 
 representación e a 
 interpretación na recta 
 real, e as súas 
 operacións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.2.1 - Valora os 
 números complexos 
 como ampliación do 
 concepto de números 
 reais e utilízaos para 
 obter a solución de 
 ecuacións de segundo 
 grao con coeficientes 
 reais sen solución real. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.2.2 - Opera 
 con números complexos 
 e represéntaos 
 graficamente, e utiliza a 
 fórmula de Moivre no 
 caso das potencias, 
 utilizando a notación máis 
 adecuada a cada 
 contexto, xustificando a 

 Opera con números 
 complexos e 
 represéntaos 
 graficamente, e utiliza 
 a fórmula de Moivre no 
 caso das potencias, 
 utilizando a notación 
 máis adecuada a cada 
 contexto, xustificando 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 



 súa idoneidade.  a súa idoneidade. 

 1º-MA1B2.3.1 - Aplica 
 correctamente as 
 propiedades para calcular 
 logaritmos sinxelos en 
 función doutros 
 coñecidos. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.3.2 - Resolve 
 problemas asociados a 
 fenómenos físicos, 
 biolóxicos ou 
 económicos, mediante o 
 uso de logaritmos e as 
 súas propiedades. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.4.1 - Formula 
 alxebricamente as 
 restricións indicadas 
 nunha situación da vida 
 real, estuda e clasifica un 
 sistema de ecuacións 
 lineais formulado (como 
 máximo de tres 
 ecuacións e tres 
 incógnitas), resólveo 
 mediante o método de 
 Gauss, nos casos que 
 sexa posible, e aplícao 
 para resolver problemas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B2.4.2 - Resolve 
 problemas nos que se 
 precise a formulación e a 
 resolución de ecuacións 
 (alxébricas e non 
 alxébricas) e inecuacións 
 (primeiro e segundo 
 grao), e interpreta os 
 resultados no contexto do 
 problema. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.1.1 - 
 Recoñece analiticamente 
 e graficamente as 
 funcións reais de variable 
 real elementais e realiza 
 analiticamente as 
 operacións básicas con 
 funcións. 

 Recoñece 
 analiticamente e 
 graficamente as 
 funcións reais de 
 variable real 
 elementais e realiza 
 analiticamente as 
 operacións básicas 
 con funcións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.1.2 - 
 Selecciona 

 Selecciona 
 adecuadamente e de  X  X  PROCEDEMENTOS: 

 Probas específicas.  CMCCT 



 adecuadamente e de 
 maneira razoada eixes, 
 unidades, dominio e 
 escalas, e recoñece e 
 identifica os erros de 
 interpretación derivados 
 dunha mala elección. 

 maneira razoada eixes, 
 unidades, dominio e 
 escalas, e recoñece e 
 identifica os erros de 
 interpretación 
 derivados dunha mala 
 elección. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 1º-MA1B3.1.3 - Interpreta 
 as propiedades globais e 
 locais das funcións, 
 comprobando os 
 resultados coa axuda de 
 medios tecnolóxicos en 
 actividades abstractas e 
 problemas 
 contextualizados. 

 Interpreta as 
 propiedades globais e 
 locais das funcións, 
 comprobando os 
 resultados coa axuda 
 de medios tecnolóxicos 
 en actividades 
 abstractas e problemas 
 contextualizados. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.1.4 - Extrae e 
 identifica informacións 
 derivadas do estudo e a 
 análise de funcións en 
 contextos reais. 

 Extrae e identifica 
 informacións derivadas 
 do estudo e a análise 
 de funcións en 
 contextos reais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.2.1 - 
 Comprende o concepto 
 de límite, realiza as 
 operacións elementais do 
 seu cálculo, aplica os 
 procesos para resolver 
 indeterminacións e 
 determina a tendencia 
 dunha función a partir do 
 cálculo de límites. 

 Comprende o concepto 
 de límite, realiza as 
 operacións elementais 
 do seu cálculo, aplica 
 os procesos para 
 resolver 
 indeterminacións e 
 determina a tendencia 
 dunha función a partir 
 do cálculo de límites. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.2.2 - 
 Determina a continuidade 
 da función nun punto a 
 partir do estudo do seu 
 límite e do valor da 
 función, para extraer 
 conclusións en situacións 
 reais. 

 Determina a 
 continuidade da 
 función nun punto a 
 partir do estudo do seu 
 límite e do valor da 
 función, para extraer 
 conclusións en 
 situacións reais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.2.3 - Coñece 
 as propiedades das 
 funcións continuas e 
 representa a función nun 
 ámbito dos puntos de 
 descontinuidade. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.3.1 - Calcula a 
 derivada dunha función 
 usando os métodos 
 axeitados e emprégaa 
 para estudar situacións 
 reais e resolver 
 problemas. 

 Calcula a derivada 
 dunha función usando 
 os métodos axeitados 
 e emprégaa para 
 estudar situacións 
 reais e resolver 
 problemas. 

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 



 1º-MA1B3.3.2 - Deriva 
 funcións que son 
 composición de varias 
 funcións elementais 
 mediante a regra da 
 cadea. 

 Deriva funcións que 
 son composición de 
 varias funcións 
 elementais mediante a 
 regra da cadea. 

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.3.3 - 
 Determina o valor de 
 parámetros para que se 
 verifiquen as condicións 
 de continuidade e 
 derivabilidade dunha 
 función nun punto. 

 Determina o valor de 
 parámetros para que 
 se verifiquen as 
 condicións de 
 continuidade e 
 derivabilidade dunha 
 función nun punto. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.4.1 - 
 Representa graficamente 
 funcións, despois dun 
 estudo completo das 
 súas características 
 mediante as ferramentas 
 básicas da análise. 

 Representa 
 graficamente funcións, 
 despois dun estudo 
 completo das súas 
 características 
 mediante as 
 ferramentas básicas da 
 análise. 

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B3.4.2 - Utiliza 
 medios tecnolóxicos 
 axeitados para 
 representar e analizar o 
 comportamento local e 
 global das funcións. 

 Utiliza medios 
 tecnolóxicos axeitados 
 para representar e 
 analizar o 
 comportamento local e 
 global das funcións. 

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.1.1 - Coñece e 
 utiliza as razóns 
 trigonométricas dun 
 ángulo, o seu dobre e a 
 metade, así como as do 
 ángulo suma e diferenza 
 doutros dous. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.2.1 - Resolve 
 problemas xeométricos 
 do mundo natural, 
 xeométrico ou 
 tecnolóxico, utilizando os 
 teoremas do seo, coseno 
 e tanxente, e as fórmulas 
 trigonométricas usuais, e 
 aplica a trigonometría a 
 outras áreas de 
 coñecemento, resolvendo 
 problemas 
 contextualizados. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.3.1 - Define e 
 manexa as operacións 
 básicas con vectores no 
 plano, utiliza a 

 Define e manexa as 
 operacións básicas 
 con vectores no plano, 
 utiliza a interpretación 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 

 CMCCT 



 interpretación xeométrica 
 das operacións para 
 resolver problemas 
 xeométricos e emprega 
 con asiduidade as 
 consecuencias da 
 definición de produto 
 escalar para normalizar 
 vectores, calcular o 
 coseno dun ángulo, 
 estudar a ortogonalidade 
 de dous vectores ou a 
 proxección dun vector 
 sobre outro. 

 xeométrica das 
 operacións para 
 resolver problemas 
 xeométricos e 
 emprega con 
 asiduidade as 
 consecuencias da 
 definición de produto 
 escalar para 
 normalizar vectores, 
 calcular o coseno dun 
 ángulo, estudar a 
 ortogonalidade de 
 dous vectores ou a 
 proxección dun vector 
 sobre outro 

 Proba obxectiva. 

 1º-MA1B4.3.2 - Calcula a 
 expresión analítica do 
 produto escalar, do 
 módulo e do coseno do 
 ángulo. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.4.1 - Calcula 
 distancias entre puntos e 
 dun punto a unha recta, 
 así como ángulos de 
 dúas rectas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.4.2 - Obtén a 
 ecuación dunha recta nas 
 súas diversas formas, 
 identificando en cada 
 caso os seus elementos 
 característicos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.4.3 - 
 Recoñece e diferencia 
 analiticamente as 
 posicións relativas das 
 rectas. 

 Recoñece e diferencia 
 analiticamente as 
 posicións relativas das 
 rectas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.5.1 - Coñece o 
 significado de lugar 
 xeométrico e identifica os 
 lugares máis usuais en 
 xeometría plana, así 
 como as súas 
 características. 

 Coñece o significado 
 de lugar xeométrico e 
 identifica os lugares 
 máis usuais en 
 xeometría plana, así 
 como as súas 
 características. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B4.5.2 - Realiza 
 investigacións utilizando 
 programas informáticos 
 específicos naquelas hai 
 que seleccionar, que 
 estudar posicións 
 relativas e realizar 

 Realiza investigacións 
 utilizando programas 
 informáticos 
 específicos para 
 estudar posicións 
 relativas e realizar 
 interseccións entre 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCCT 



 interseccións entre rectas 
 e as distintas cónicas 
 estudadas. 

 rectas e as distintas 
 cónicas estudadas. 

 1º-MA1B5.1.1 - Elabora 
 táboas bidimensionais de 
 frecuencias a partir dos 
 datos dun estudo 
 estatístico, con variables 
 numéricas (discretas e 
 continuas) e categóricas. 

 Elabora táboas 
 bidimensionais de 
 frecuencias a partir dos 
 datos dun estudo 
 estatístico, con 
 variables numéricas 
 (discretas e continuas) 
 e categóricas. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.1.2 - Calcula e 
 interpreta os parámetros 
 estatísticos máis usuais 
 en variables 
 bidimensionais. 

 Calcula e interpreta os 
 parámetros estatísticos 
 máis usuais en 
 variables 
 bidimensionais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.1.3 - Calcula 
 as distribucións marxinais 
 e distribucións 
 condicionadas a partir 
 dunha táboa de 
 continxencia, así como os 
 seus parámetros (media, 
 varianza e desviación 
 típica). 

 Calcula as 
 distribucións marxinais 
 e distribucións 
 condicionadas a partir 
 dunha táboa de 
 continxencia, así como 
 os seus parámetros 
 (media, varianza e 
 desviación típica). 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.1.4 - Decide se 
 dúas variables 
 estatísticas son ou non 
 dependentes a partir das 
 súas distribucións 
 condicionadas e 
 marxinais. 

 Decide se dúas 
 variables estatísticas 
 son ou non 
 dependentes a partir 
 das súas distribucións 
 condicionadas e 
 marxinais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.1.5 - Avalía as 
 representacións gráficas 
 para unha distribución de 
 datos sen agrupar e 
 agrupados, usando 
 adecuadamente medios 
 tecnolóxicos para 
 organizar e analizar datos 
 desde o punto de vista 
 estatístico, calcular 
 parámetros e xerar 
 gráficos estatísticos. 

 Avalía as 
 representacións 
 gráficas para unha 
 distribución de datos 
 sen agrupar e 
 agrupados, usando 
 adecuadamente 
 medios tecnolóxicos 
 para organizar e 
 analizar datos desde o 
 punto de vista 
 estatístico, calcular 
 parámetros e xerar 
 gráficos estatísticos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT CD 

 1º-MA1B5.2.1 - Distingue 
 a dependencia funcional 
 da dependencia 
 estatística e estima se 
 dúas variables son ou 
 non estatisticamente 

 Distingue a 
 dependencia funcional 
 da dependencia 
 estatística e estima se 
 dúas variables son ou 
 non estatisticamente 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 



 dependentes mediante a 
 representación da nube 
 de puntos. 

 dependentes mediante 
 a representación da 
 nube de puntos. 

 1º-MA1B5.2.2 - Cuantifica 
 o grao e o sentido da 
 dependencia lineal entre 
 dúas variables mediante 
 o cálculo e a 
 interpretación do 
 coeficiente de correlación 
 lineal. 

 Cuantifica o grao e o 
 sentido da 
 dependencia lineal 
 entre dúas variables 
 mediante o cálculo e a 
 interpretación do 
 coeficiente de 
 correlación lineal. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.2.3 - Calcula e 
 representa as rectas de 
 regresión de dúas 
 variables, e obtén 
 predicións a partir delas.. 

 Calcula e representa 
 as rectas de regresión 
 de dúas variables, e 
 obtén predicións a 
 partir delas.. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.2.4 - Avalía a 
 fiabilidade das predicións 
 obtidas a partir da recta 
 de regresión, mediante o 
 coeficiente de 
 determinación lineal. 

 Avalía a fiabilidade das 
 predicións obtidas a 
 partir da recta de 
 regresión, mediante o 
 coeficiente de 
 determinación lineal. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MA1B5.3.1 - Describe 
 situacións relacionadas 
 coa estatística utilizando 
 un vocabulario adecuado 
 e elabora análises 
 críticas sobre traballos 
 relacionados coa 
 estatística aparecidos en 
 medios de comunicación 
 e noutros ámbitos da vida 
 cotiá. 

 Describe situacións 
 relacionadas coa 
 estatística utilizando un 
 vocabulario adecuado 
 e elabora análises 
 críticas sobre traballos 
 relacionados coa 
 estatística aparecidos 
 en medios de 
 comunicación e 
 noutros ámbitos da 
 vida cotiá. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Análise das producións 
 dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CCL CMCCT 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Combinarase  a  exposición  de  contidos  por  parte  do  profesorado  coa  realización  por  parte  do 
 alumnado de tarefas de aplicación da teoría. 

 Na  exposición  de  contidos  o  papel  do  profesorado  terá  un  carácter  comunicativo  no  que  se  evite 
 o  modelo  de  clase  tipo  lección  maxistral,  aplicando  distintas  estratexias  para  conseguir  a 
 implicación  e  participación  do  grupo:  interrogando,  facendo  reflexionar,  abrindo  o  debate  cando 
 proceda, atendendo ás dúbidas individuais… 

 As posibles actividades a realizar ao longo do curso están clasificadas na seguinte relación: 

 ●  Explicación teórica 
 ●  Realización de exercicios individuais 
 ●  Resolución de problemas 



 ●  Práctica con calculadora 
 ●  Proxección de vídeo ilustrativo 
 ●  Utilización de ferramentas informáticas (Geogebra, folla de cálculo...) 
 ●  Actividades en liña 
 ●  Realización dun traballo de investigación 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Empregarase  como  referencia  o  libro  de  texto  da  editorial  Santillana.  Ademais, 
 complementarase con: 

 ●  Apuntamentos elaborados polo profesorado. 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesorado. 
 ●  Programas informáticos e aplicacións móbiles específicos de matemáticas 

 (Geogebra, folla de cálculo, etc.). 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1.  AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  posta  en 
 común  sobre  os  contidos  traballados  no  curso  anterior,  na  observación  directa  do  xeito  de 
 traballar  durante  as  primeiras  clases  e  na  información  recabada  polo  profesorado  sobre  o  curso 
 anterior.  Os  resultados  da  avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da 
 materia.  A  realización  desta  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na 
 materia polo grupo-clase nos cursos anteriores. 

 E.2.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ●  Probas escritas. 
 ●  Realización  e  corrección  de  tarefas  e  actividades  escollidas  de  xeito  ocasional  pero 

 habitual,  que  constituirán  un  portafolio  persoal,  co  gallo  de  comprobar  a  evolución  do 
 alumnado  e  detectar  necesidades  específicas  de  carácter  individual.  Poderán  ser  tanto 
 en papel coma online. 

 E.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DAS PROBAS ESCRITAS 

 Nas  probas  escritas  terase  en  conta  o  nivel  de  rigor  e  de  expresión  matemática  de  xeito  que  se 
 poderá  restar  ata  un  máximo  de  1  punto  por  falta  de  formalismo,  por  incoherencia  ou  por 
 incorrer en erros de notación. 

 Na  resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación 
 de  pasos  (por  exemplo  o  procedemento  para  resolver  problemas  mediante  técnicas  de 
 programación  lineal)  repartirase  a  puntuación  asignada  á  pregunta  entre:  síntese  dos  datos  e 
 elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a  planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución 



 dos cálculos e a redacción axeitada das respostas. 

 Nos  exercicios  que  impliquen  unicamente  procedementos  (cálculos  ou  operacións,  resolución 
 de  sistemas,  obtención  de  límites  e  derivadas,  etc.),  puntuarase  a  resposta  proporcionalmente 
 aos  pasos  correctos  conseguidos  (sen  excluír  a  posibilidade  de  penalización  comentada  ao 
 principio). 

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  participación  en  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 

 E.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Realizaranse  dúas  probas  escritas  por  avaliación,  de  modo  que  na  segunda  proba  se  incluirán 
 contidos da primeira. 

 A  cualificación  de  cada  avaliación  consistirá  nunha  media  ponderada  que  teña  en  conta  os 
 seguintes  pesos:  a  primeira  proba  escrita  terá  un  peso  do  25%  na  nota  da  avaliación  e  a 
 segunda  proba  escrita  terá  un  peso  do  50%.  O  25%  restante  da  nota  da  avaliación  virá  dado 
 pola evolución e o traballo diario que se comprobará a partir do portafolio persoal. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4, 
 se a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Para  recuperar  a  materia  farase  un  exame  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá 
 recuperar  soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento. 
 Será necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 Na convocatoria extraordinaria farase unha única proba escrita sobre os contidos da materia. 



 3.2. MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Na  seguinte  táboa,  reflíctese  a  relación  entre  os  obxectivos  (mediante  a  letra  correspondente)  e 
 os  contidos  e  criterios  de  avaliación  extraídos  do  DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que 
 se  establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 
 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 ●  e 
 ●  i 

 ●  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. 

 ●  i 
 ●  l 

 ●  B1.3.  Análise  dos  resultados  obtidos:  revisión  das 
 operacións  utilizadas,  coherencia  das  solucións  coa 
 situación,  revisión  sistemática  do  proceso,  procura 
 doutras  formas  de  resolución  e  identificación  de 
 problemas parecidos. 

 ●  B1.2.  Estratexias  e  procedementos  postos  en  práctica: 
 relación  con  outros  problemas  coñecidos,  modificación 
 de variables e suposición do problema resolto. 

 ●  B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e 
 estratexias  de  resolución  de  problemas, 
 realizando  os  cálculos  necesarios  e 
 comprobando as solucións obtidas. 

 ●  g 
 ●  i 

 ●  B1.4.  Elaboración  e  presentación  oral  e/ou  escrita  de 
 informes  científicos  sobre  o  proceso  seguido  na 
 resolución  dun  problema,  utilizando  as  ferramentas 
 tecnolóxicas axeitadas. 

 ●  B1.5.  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 
 levados a cabo, e as conclusións e os resultados obtidos. 

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

 ●  B1.3.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que 
 sirva  para  comunicar  as  ideas  matemáticas 
 xurdidas  na  resolución  dun  problema,  coa 
 precisión e o rigor adecuados. 

 ●  i 
 ●  l 
 ●  m 

 ●  B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  contextos  do  mundo  das  matemáticas,  de 
 xeito individual e en equipo. 

 ●  B1.4.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de 
 investigación,  tendo  en  conta  o  contexto  en  que 
 se  desenvolve  e  o  problema  de  investigación 
 formulado. 

 ●  h 
 ●  i 
 ●  l 
 ●  n 

 ●  B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  contextos  do  mundo  das  matemáticas,  de 
 xeito individual e en equipo. 

 ●  B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de 
 investigacións  matemáticas,  a  partir  da 
 resolución  dun  problema  e  o  afondamento 
 posterior;  da  xeneralización  de  propiedades  e 
 leis  matemáticas;  e  do  afondamento  nalgún 
 momento  da  historia  das  matemáticas, 
 concretando  todo  iso  en  contextos  numéricos, 
 alxébricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos 
 ou probabilísticos. 



 ●  e 
 ●  g 
 ●  i 

 ●  B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  contextos  do  mundo  das  matemáticas,  de 
 xeito individual e en equipo. 

 ●  B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización, en contextos da realidade. 

 ●  B1.8.  Elaboración  e  presentación  dun  informe  científico 
 sobre  o  procedemento,  os  resultados  e  as  conclusións 
 do proceso de investigación desenvolvido. 

 ●  B1.6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que 
 recolla  o  proceso  de  investigación  realizado, 
 coa precisión e o rigor adecuados. 

 ●  i 
 ●  l 

 ●  B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización, en contextos da realidade. 

 ●  B1.7.  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. 

 ●  i  ●  B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización, en contextos da realidade. 

 ●  B1.8.  Valorar  a  modelización  matemática  como 
 un  recurso  para  resolver  problemas  da 
 realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as 
 limitacións  dos  modelos  utilizados  ou 
 construídos. 

 ●  a 
 ●  b 
 ●  c 
 ●  d 
 ●  e 
 ●  f 
 ●  g 
 ●  h 
 ●  i 
 ●  l 
 ●  n 
 ●  ñ 
 ●  o 
 ●  p 

 ●  B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e 
 investigacións  matemáticas  a  partir  de  contextos  da 
 realidade  ou  do  mundo  das  matemáticas,  de  xeito 
 individual e en equipo. 

 ●  B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e 
 modelización, en contextos da realidade. 

 ●  B1.9.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes 
 persoais inherentes ao quefacer matemático. 

 ●  b 
 ●  i 
 ●  l 
 ●  m 

 ●  B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para 
 desenvolver  actitudes  axeitadas  e  afrontar  as 
 dificultades propias do traballo científico. 

 ●  B1.10.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante 
 a resolución de situacións descoñecidas. 

 ●  b 
 ●  i 
 ●  l 

 ●  B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para 
 desenvolver  actitudes  axeitadas  e  afrontar  as 
 dificultades propias do traballo científico. 

 ●  B1.11.  Reflexionar  sobre  as  decisións  tomadas, 
 valorando  a  súa  eficacia,  e  aprender  diso  para 
 situacións similares futuras. 

 ●  g 
 ●  i 

 ●  B1.5.  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 
 levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

 -Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos 
 apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

 ●  B1.12.  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. 

 ●  e 
 ●  g 
 ●  i 

 ●  B1.5.  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. 

 ●  B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e 
 da  comunicación  de  xeito  habitual  no  proceso 
 de  aprendizaxe,  procurando,  analizando  e 
 seleccionando  información  salientable  en 
 internet  ou  noutras  fontes,  elaborando 



 -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 
 levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

 -Consulta,  comunicación  e  compartición,  en  ámbitos 
 apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

 documentos  propios,  facendo  exposicións  e 
 argumentacións  destes,  e  compartíndoos  en 
 ámbitos apropiados, para facilitar a interacción. 

 Bloque 2. Números e álxebra 
 ●  i  ●  B2.1.  Números  racionais  e  irracionais.  Número  real. 

 Representación na recta real. Intervalos. 
 ●  B2.2.  Aproximación  decimal  dun  número  real. 

 Estimación, redondeo e erros. 
 ●  B2.3.  Operacións  con  números  reais.  Potencias  e 

 radicais. Notación científica. 

 ●  B2.1.  Utilizar  os  números  reais  e  as  súas 
 operacións  para  presentar  e  intercambiar 
 información,  controlando  e  axustando  a  marxe 
 de  erro  esixible  en  cada  situación,  en  contextos 
 da vida real. 

 ●  i  ●  B2.4.  Operacións  con  capitais  financeiros.  Aumentos  e 
 diminucións  porcentuais.  Taxas  e  xuros  bancarios. 
 Capitalización e amortización simple e composta. 

 ●  B2.5.  Utilización  de  recursos  tecnolóxicos  para  a 
 realización de cálculos financeiros e mercantís. 

 ●  B2.2.  Resolver  problemas  de  capitalización  e 
 amortización  simple  e  composta  utilizando 
 parámetros  de  aritmética  mercantil, 
 empregando  métodos  de  cálculo  ou  os  recursos 
 tecnolóxicos máis axeitados. 

 ●  i  ●  B2.6.  Polinomios.  Operacións.  Descomposición  en 
 factores. 

 ●  B2.7.  Ecuacións  lineais,  cuadráticas  e  reducibles  a 
 elas, exponenciais e logarítmicas. Aplicacións. 

 ●  B2.8.  Sistemas  de  ecuacións  de  primeiro  e  segundo 
 grao  con  dúas  incógnitas.  Clasificación.  Aplicacións. 
 Interpretación xeométrica. 

 ●  B2.9.  Sistemas  de  ecuacións  lineais  con  tres 
 incógnitas: método de Gauss. 

 ●  B2.10.  Formulación  e  resolución  de  problemas  das 
 ciencias  sociais  mediante  sistemas  de  ecuacións 
 lineais. 

 ●  B2.3.  Transcribir  a  linguaxe  alxébrica  ou  gráfica 
 situacións  relativas  ás  ciencias  sociais,  e  utilizar 
 técnicas  matemáticas  e  ferramentas 
 tecnolóxicas  apropiadas  para  resolver 
 problemas  reais,  dando  unha  interpretación  das 
 solucións obtidas en contextos particulares. 

 Bloque 3. Análise 
 ●  i  ●  B3.1.  Resolución  de  problemas  e  interpretación  de 

 fenómenos sociais e económicos mediante funcións. 
 ●  B3.2.  Funcións  reais  de  variable  real.  Expresión  dunha 

 función  en  forma  alxébrica,  por  medio  de  táboas  ou  de 
 gráficas. Características dunha función. 

 ●  B3.3.  Identificación  da  expresión  analítica  e  gráfica  das 
 funcións  reais  de  variable  real  (polinómicas, 
 exponencial  e  logarítmica,  valor  absoluto,  parte  enteira, 
 e  racionais  e  irracionais  sinxelas)  a  partir  das  súas 
 características. Funcións definidas a anacos. 

 ●  B3.1.  Interpretar  e  representar  gráficas  de 
 funcións  reais  tendo  en  conta  as  súas 
 características  e  a  súa  relación  con  fenómenos 
 sociais. 

 ●  i  ●  B3.4.  Interpolación  e  extrapolación  lineal  e  cuadrática. 
 Aplicación a problemas reais. 

 ●  B3.2.  Interpolar  e  extrapolar  valores  de  funcións 
 a  partir  de  táboas,  e  coñecer  a  utilidade  en 
 casos reais. 

 ●  i  ●  B3.3.  Identificación  da  expresión  analítica  e  gráfica  das 
 funcións  reais  de  variable  real  (polinómicas, 
 exponencial  e  logarítmica,  valor  absoluto,  parte  enteira, 
 e  racionais  e  irracionais  sinxelas)  a  partir  das  súas 
 características. As funcións definidas a anacos. 

 ●  B3.5.  Idea  intuitiva  de  límite  dunha  función  nun  punto. 
 Cálculo  de  límites  sinxelos.  O  límite  como  ferramenta 
 para  o  estudo  da  continuidade  dunha  función. 
 Aplicación ao estudo das asíntotas. 

 ●  B3.3.  Calcular  límites  finitos  e  infinitos  dunha 
 función  nun  punto  ou  no  infinito,  para  estimar  as 
 tendencias. 

 ●  i  ●  B3.5.  Idea  intuitiva  de  límite  dunha  función  nun  punto. 
 Cálculo  de  límites  sinxelos.  O  límite  como  ferramenta 
 para  o  estudo  da  continuidade  dunha  función. 

 ●  B3.4.  Coñecer  o  concepto  de  continuidade  e 
 estudar  a  continuidade  nun  punto  en  funcións 
 polinómicas,  racionais,  logarítmicas  e 



 Aplicación ao estudo das asíntotas.  exponenciais. 
 ●  i  ●  B3.6.  Taxa  de  variación  media  e  taxa  de  variación 

 instantánea.  Aplicación  ao  estudo  de  fenómenos 
 económicos  e  sociais.  Derivada  dunha  función  nun 
 punto.  Interpretación  xeométrica.  Recta  tanxente  a 
 unha función nun punto. 

 ●  B3.7.  Función  derivada.  Regras  de  derivación  de 
 funcións  elementais  sinxelas  que  sexan  suma,  produto, 
 cociente  e  composición  de  funcións  polinómicas, 
 exponenciais e logarítmicas. 

 ●  B3.5.  Coñecer  e  interpretar  xeometricamente  a 
 taxa  de  variación  media  nun  intervalo  e  nun 
 punto  como  aproximación  ao  concepto  de 
 derivada,  e  utilizar  as  regra  de  derivación  para 
 obter  a  función  derivada  de  funcións  sinxelas  e 
 das súas operacións. 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade 
 ●  i 
 ●  l 

 ●  B4.1.  Estatística  descritiva  bidimensional:  táboas  de 
 continxencia. 

 ●  B4.2. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 
 ●  B4.3. Distribucións condicionadas. 
 ●  B4.4.  Medias  e  desviacións  típicas  marxinais  e 

 condicionadas. 
 ●  B4.5. Independencia de variables estatísticas. 

 ●  B4.1.  Describir  e  comparar  conxuntos  de  datos 
 de  distribucións  bidimensionais,  con  variables 
 discretas  ou  continuas,  procedentes  de 
 contextos  relacionados  coa  economía  e  outros 
 fenómenos  sociais,  e  obter  os  parámetros 
 estatísticos  máis  usuais  mediante  os  medios 
 máis  axeitados  (lapis  e  papel,  calculadora,  folla 
 de  cálculo)  e  valorando  a  dependencia  entre  as 
 variables. 

 ●  i 
 ●  l 

 ●  B4.6.  Dependencia  de  dúas  variables  estatísticas. 
 Representación gráfica: nube de puntos. 

 ●  B4.7.  Dependencia  lineal  de  dúas  variables 
 estatísticas.  Covarianza  e  correlación:  cálculo  e 
 interpretación do coeficiente de correlación lineal. 

 ●  B4.8.  Regresión  lineal.  Predicións  estatísticas  e 
 fiabilidade destas. Coeficiente de determinación 

 ●  B4.2.  Interpretar  a  posible  relación  entre  dúas 
 variables  e  cuantificar  a  relación  lineal  entre 
 elas  mediante  o  coeficiente  de  correlación, 
 valorando  a  pertinencia  de  axustar  unha  recta 
 de  regresión  e  de  realizar  predicións  a  partir 
 dela,  avaliando  a  fiabilidade  destas  nun 
 contexto  de  resolución  de  problemas 
 relacionados  con  fenómenos  económicos  e 
 sociais. 

 ●  i 
 ●  l 

 ●  B4.9.  Sucesos.  Asignación  de  probabilidades  a 
 sucesos  mediante  a  regra  de  Laplace  e  a  partir  da  súa 
 frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 ●  B4.10.  Aplicación  da  combinatoria  ao  cálculo  de 
 probabilidades. 

 ●  B4.11.  Experimentos  simples  e  compostos. 
 Probabilidade  condicionada.  Dependencia  e 
 independencia de sucesos. 

 ●  B4.12.  Variables  aleatorias  discretas.  Distribución  de 
 probabilidade. Media, varianza e desviación típica. 

 ●  B4.13.  Distribución  binomial.  Caracterización  e 
 identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 

 ●  B4.14.  Variables  aleatorias  continuas.  Función  de 
 densidade  e  de  distribución.  Interpretación  da  media, 
 varianza e desviación típica. 

 ●  B4.15.  Distribución  normal.  Tipificación  da  distribución 
 normal.  Asignación  de  probabilidades  nunha 
 distribución normal. 

 ●  B4.3.  Asignar  probabilidades  a  sucesos 
 aleatorios  en  experimentos  simples  e 
 compostos,  utilizando  a  regra  de  Laplace  en 
 combinación  con  diferentes  técnicas  de  reconto 
 e  a  axiomática  da  probabilidade,  empregando 
 os  resultados  numéricos  obtidos  na  toma  de 
 decisións  en  contextos  relacionados  coas 
 ciencias sociais. 

 ●  i 
 ●  l 

 ●  B4.12.  Variables  aleatorias  discretas.  Distribución  de 
 probabilidade. Media, varianza e desviación típica. 

 ●  B4.13.  Distribución  binomial.  Caracterización  e 
 identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 

 ●  B4.14.  Variables  aleatorias  continuas.  Función  de 
 densidade  e  de  distribución.  Interpretación  da  media, 
 varianza e desviación típica. 

 ●  B4.15.  Distribución  normal.  Tipificación  da  distribución 
 normal.  Asignación  de  probabilidades  nunha 
 distribución normal. 

 ●  B4.16.  Cálculo  de  probabilidades  mediante 
 aproximación da distribución binomial pola normal. 

 ●  B4.4.  Identificar  os  fenómenos  que  poden 
 modelizarse  mediante  as  distribucións  de 
 probabilidade  binomial  e  normal,  calculando  os 
 seus  parámetros  e  determinando  a 
 probabilidade de sucesos asociados. 



 ●  e 
 ●  i 

 ●  B4.17.  Identificación  das  fases  e  as  tarefas  dun  estudo 
 estatístico.  Análise  e  descrición  de  traballos 
 relacionados  coa  estatística,  interpretando  a 
 información, e detectando erros e manipulacións. 

 ●  B4.5.  Utilizar  o  vocabulario  axeitado  para  a 
 descrición  de  situacións  relacionadas  co  azar  e 
 a  estatística,  analizando  un  conxunto  de  datos 
 ou  interpretando  de  xeito  crítico  informacións 
 estatísticas  presentes  nos  medios  de 
 comunicación,  a  publicidade  e  outros  ámbitos,  e 
 detectar  posibles  erros  e  manipulacións  tanto 
 na  presentación  dos  datos  coma  das 
 conclusións. 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación 
 correspondente a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Estándares  Grao mínimo para superar a área 
 Indicador mínimo de logro 

 T 1  T 2  T 3  CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN 
 C.C.  Instrumentos de avaliación / 

 Procedementos de avaliación 

 1º-MACS1B1.1.1. - Expresa 
 verbalmente, de forma razoada, 
 o proceso seguido na resolución 
 dun problema, coa precisión e o 
 rigor adecuados. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS:  Proba obxectiva. 

 CCL 
 CMCCT 

 1º-MACS1B1.2.1. - Analiza e 
 comprende o enunciado que 
 cumpra resolver (datos, 
 relacións entre os datos, 
 condicións, coñecementos 
 matemáticos necesarios, etc.). 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.2.2. - Realiza 
 estimacións e elabora 
 conxecturas sobre os resultados 
 dos problemas que cumpra 
 resolver, contrastando a súa 
 validez e valorando a súa 
 utilidade e eficacia. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.2.3. - Utiliza 
 estratexias heurísticas e 
 procesos de razoamento na 
 resolución de problemas, 
 reflexionando sobre o proceso 
 seguido. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CAA 

 1º-MACS1B1.3.1 - Usa a 
 linguaxe, a notación e os 
 símbolos matemáticos 
 adecuados ao contexto e á 
 situación. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.3.2. - Utiliza 
 argumentos, xustificacións, 
 explicacións e razoamentos 
 explícitos e coherentes. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.3.3. - Emprega as 
 ferramentas tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo de problema, 
 á situación que cumpra resolver 
 ou á propiedade ou o teorema 
 que se vaia demostrar. 

 Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo de problema, á 
 situación que cumpra resolver ou á 
 propiedade ou o teorema que se vaia 
 demostrar. 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Exposición dun tema. 

 CMCCT CD 

 1º-MACS1B1.4.1. - Coñece e  Coñece e describe a estrutura do  X  X  X  PROCEDEMENTOS: Análise das  CMCCT 



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

 proceso de elaboración dunha 
 investigación matemática: problema de 
 investigación, estado da cuestión, 
 obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
 resultados, conclusións, etc. 

 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 1º-MACS1B1.4.2. - Planifica 
 adecuadamente o proceso de 
 investigación, tendo en conta o 
 contexto en que se desenvolve 
 e o problema de investigación 
 formulado. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 1º-MACS1B1.5.1 - Afonda na 
 resolución dalgúns problemas 
 formulando novas preguntas, 
 xeneralizando a situación ou os 
 resultados, etc. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.5.2. - Procura 
 conexións entre contextos da 
 realidade e do mundo das 
 matemáticas (a historia da 
 humanidade e a historia das 
 matemáticas; arte e 
 matemáticas; ciencias sociais e 
 matemáticas, etc.). 

 Procura conexións entre contextos da 
 realidade e do mundo das matemáticas 
 (a historia da humanidade e a historia 
 das matemáticas; arte e matemáticas; 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 
 CSC CCEC 

 1º-MACS1B1.6.1 - Consulta as 
 fontes de información 
 adecuadas ao problema de 
 investigación. 

 Consulta as fontes de información 
 adecuadas ao problema de 
 investigación. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.6.2 - Usa a 
 linguaxe, a notación e os 
 símbolos matemáticos 
 adecuados ao contexto do 
 problema de investigación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.6.3 - Utiliza 
 argumentos, xustificacións, 
 explicacións e razoamentos 
 explícitos e coherentes. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CCL 
 CMCCT 

 1º-MACS1B1.6.4. - Emprega as 
 ferramentas tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo de problema 
 de investigación, tanto na 
 procura de solucións coma para 
 mellorar a eficacia na 
 comunicación das ideas 
 matemáticas. 

 Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo de problema de 
 investigación, tanto na procura de 
 solucións coma para mellorar a eficacia 
 na comunicación das ideas 
 matemáticas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT CD 

 1º-MACS1B1.6.5 - Transmite 
 certeza e seguridade na 
 comunicación das ideas, así 
 como dominio do tema de 
 investigación. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CCL 

 1º-MACS1B1.6.6 - Reflexiona 
 sobre o proceso de 
 investigación e elabora 
 conclusións sobre o nivel de 
 resolución do problema de 
 investigación e de consecución 
 de obxectivos, formula posibles 
 continuacións da investigación, 
 analiza os puntos fortes e 
 débiles do proceso, e fai 
 explícitas as súas impresións 
 persoais sobre a experiencia. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.7.1. - Identifica 
 situacións problemáticas da 
 realidade susceptibles de conter 
 problemas de interese. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CSC 

 1º-MACS1B1.7.2. - Establece 
 conexións entre o problema do 
 mundo real e o mundo 

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

 X  X  X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas.  CMCCT 



 matemático, identificando o 
 problema ou os problemas 
 matemáticos que subxacen nel, 
 así como os coñecementos 
 matemáticos necesarios. 

 problemas matemáticos que subxacen 
 nel, así como os coñecementos 
 matemáticos necesarios. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 1º-MACS1B1.7.3. - Usa, elabora 
 ou constrúe modelos 
 matemáticos axeitados que 
 permitan a resolución do 
 problema ou dos problemas 
 dentro do campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.7.4 - Interpreta a 
 solución matemática do 
 problema no contexto da 
 realidade. 

 Interpreta a solución matemática do 
 problema no contexto da realidade. 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.7.5. - Realiza 
 simulacións e predicións, en 
 contexto real, para valorar a 
 adecuación e as limitacións dos 
 modelos, e propón melloras que 
 aumenten a súa eficacia. 

 Realiza simulacións e predicións, en 
 contexto real, para valorar a adecuación 
 e as limitacións dos modelos, e propón 
 melloras que aumenten a súa eficacia. 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.8.1 - Reflexiona 
 sobre o proceso e obtén 
 conclusións sobre os logros 
 conseguidos, resultados 
 mellorables, impresións 
 persoais do proceso, etc., 
 valorando outras opinións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.9.1. - Desenvolve 
 actitudes axeitadas para o 
 traballo en matemáticas 
 (esforzo, perseveranza, 
 flexibilidade e aceptación da 
 crítica razoada, convivencia coa 
 incerteza, tolerancia da 
 frustración, autoanálise 
 continuo, etc.). 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 
 CSC CSIEE 

 1º-MACS1B1.9.2. - Formúlase a 
 resolución de retos e problemas 
 coa precisión, esmero e interese 
 adecuados ao nivel educativo e 
 á dificultade da situación. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.9.3. - Desenvolve 
 actitudes de curiosidade e 
 indagación, xunto con hábitos 
 de formular ou formularse 
 preguntas e procurar respostas 
 axeitadas, revisar de forma 
 crítica os resultados achados, 
 etc. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. Traballo de investigación e 
 exposición oral. 

 CMCCT 
 CAA 

 1º-MACS1B1.9.4 - Desenvolve 
 habilidades sociais de 
 cooperación e traballo en 
 equipo. 

 Desenvolve habilidades sociais de 
 cooperación e traballo en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CSC CSIEE 

 1º-MACS1B1.10.1. - Toma 
 decisións nos procesos (de 
 resolución de problemas, de 
 investigación, de 
 matematización ou de 
 modelización), valorando as 
 consecuencias destas e a 
 conveniencia pola súa sinxeleza 
 e utilidade. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. Análise das producións dos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 
 Traballo de investigación e exposición 
 oral. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 1º-MACS1B1.11.1 - Reflexiona 
 sobre os procesos 
 desenvolvidos, tomando 
 conciencia das súas estruturas, 
 valorando a potencia, a 
 sinxeleza e a beleza das ideas e 
 dos métodos utilizados, e 
 aprende diso para situacións 

 Reflexiona sobre os procesos 
 desenvolvidos, tomando conciencia das 
 súas estruturas, valorando a potencia, a 
 sinxeleza e a beleza das ideas e dos 
 métodos utilizados, e aprende diso para 
 situacións futuras. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 
 CAA 



 futuras. 

 1º-MACS1B1.12.1 - 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. 

 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. 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CD CMCCT 

 1º-MACS1B1.12.2. - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para facer 
 representacións gráficas de 
 funcións con expresións 
 alxébricas complexas e extraer 
 información cualitativa e 
 cuantitativa sobre elas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.12.3. - Deseña 
 representacións gráficas para 
 explicar o proceso seguido na 
 solución de problemas, 
 mediante a utilización de 
 medios tecnolóxicos. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.12.4. - Recrea 
 ámbitos e obxectos xeométricos 
 con ferramentas tecnolóxicas 
 interactivas para amosar, 
 analizar e comprender 
 propiedades xeométricas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACSB1.12.5. - Utiliza 
 medios tecnolóxicos para o 
 tratamento de datos e gráficas 
 estatísticas, extraer información 
 e elaborar conclusións. 

 Utiliza medios tecnolóxicos para o 
 tratamento de datos e gráficas 
 estatísticas, extraer información e 
 elaborar conclusións. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B1.13.1. - 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CD 

 1º-MACS1B1.13.2 - Utiliza os 
 recursos creados para apoiar a 
 exposición oral dos contidos 
 traballados na aula. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise das 
 producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 investigación e exposición oral. 

 CCL 

 1º-MACS1B1.13.3. - 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. 

 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. 

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CD CAA 

 1º-MACS1B2.1.1. - Recoñece 
 os tipos números reais 
 (racionais e irracionais) e 
 utilízaos para representar e 
 interpretar axeitadamente 
 información cuantitativa. 

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

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B2.1.2. - Representa 
 correctamente información 
 cuantitativa mediante intervalos 
 de números reais. 

 Representa correctamente información 
 cuantitativa mediante intervalos de 
 números reais. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B2.1.3. - Compara, 
 ordena, clasifica e representa 
 graficamente calquera número 
 real. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 



 1º-MACS1B2.1.4. - Realiza 
 operacións numéricas con 
 eficacia, empregando cálculo 
 mental, algoritmos de lapis e 
 papel, calculadora ou 
 programas informáticos, 
 utilizando a notación máis 
 axeitada e controlando o erro 
 cando aproxima. 

 Realiza operacións numéricas con 
 eficacia, empregando cálculo mental, 
 algoritmos de lapis e papel, calculadora 
 ou programas informáticos, utilizando a 
 notación máis axeitada e controlando o 
 erro cando aproxima. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B2.2.1. - Interpreta e 
 contextualiza correctamente 
 parámetros de aritmética 
 mercantil para resolver 
 problemas do ámbito da 
 matemática financeira 
 (capitalización e amortización 
 simple e composta) mediante os 
 métodos de cálculo ou recursos 
 tecnolóxicos apropiados. 

 Interpreta e contextualiza correctamente 
 parámetros de aritmética mercantil para 
 resolver problemas do ámbito da 
 matemática financeira (capitalización e 
 amortización simple e composta) 
 mediante os métodos de cálculo ou 
 recursos tecnolóxicos apropiados. 

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B2.3.1. - Utiliza con 
 eficacia a linguaxe alxébrica 
 para representar situacións 
 formuladas en contextos reais. 

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

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B2.3.2. - Resolve 
 problemas relativos ás ciencias 
 sociais mediante a utilización de 
 ecuacións ou sistemas de 
 ecuacións. 

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

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B2.3.3. - Realiza 
 unha interpretación 
 contextualizada dos resultados 
 obtidos e exponos con 
 claridade. 

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

 X  X  X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.1.1. - Analiza 
 funcións expresadas en forma 
 alxébrica, por medio de táboas 
 ou graficamente, e relaciónaas 
 con fenómenos cotiáns, 
 económicos, sociais e 
 científicos, extraendo e 
 replicando modelos. 

 Analiza funcións expresadas en forma 
 alxébrica, por medio de táboas ou 
 graficamente, e relaciónaas con 
 fenómenos cotiáns, económicos, sociais 
 e científicos, extraendo e replicando 
 modelos. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.1.2. - Selecciona 
 adecuadamente e 
 razoadamente eixes, unidades e 
 escalas, recoñecendo e 
 identificando os erros de 
 interpretación derivados dunha 
 mala elección, para realizar 
 representacións gráficas de 
 funcións. 

 Selecciona adecuadamente e 
 razoadamente eixes, unidades e 
 escalas, recoñecendo e identificando os 
 erros de interpretación derivados dunha 
 mala elección, para realizar 
 representacións gráficas de funcións. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.1.3. - Estuda e 
 interpreta graficamente as 
 características dunha función, 
 comprobando os resultados coa 
 axuda de medios tecnolóxicos 
 en actividades abstractas e 
 problemas contextualizados. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.2.1. - Obtén 
 valores descoñecidos mediante 
 interpolación ou extrapolación a 
 partir de táboas ou datos, e 
 interprétaos nun contexto. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.3.1. - Calcula 
 límites finitos e infinitos dunha 
 función nun punto ou no infinito 
 para estimar as tendencias 
 dunha función. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.3.2. - Calcula, 
 representa e interpreta as 
 asíntotas dunha función en 
 problemas das ciencias sociais. 

 Calcula, representa e interpreta as 
 asíntotas dunha función en problemas 
 das ciencias sociais. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.4.1. - Examina,  Examina, analiza e determina a  X  PROCEDEMENTOS: Probas  CMCCT 



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

 continuidade da función nun punto para 
 extraer conclusións en situacións reais. 

 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 1º-MACS1B3.5.1. - Calcula a 
 taxa de variación media nun 
 intervalo e a taxa de variación 
 instantánea, interprétaas 
 xeometricamente e emprégaas 
 para resolver problemas e 
 situacións extraídas da vida 
 real. 

 Calcula a taxa de variación media nun 
 intervalo e a taxa de variación 
 instantánea, interprétaas 
 xeometricamente e emprégaas para 
 resolver problemas e situacións 
 extraídas da vida real. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B3.5.2 - Aplica as 
 regras de derivación para 
 calcular a función derivada 
 dunha función e obter a recta 
 tanxente a unha función nun 
 punto dado. 

 Aplica as regras de derivación para 
 calcular a función derivada dunha 
 función e obter a recta tanxente a unha 
 función nun punto dado. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.1.1. - Elabora e 
 interpreta táboas bidimensionais 
 de frecuencias a partir dos 
 datos dun estudo estatístico, 
 con variables numéricas 
 (discretas e continuas) e 
 categóricas. 

 Elabora e interpreta táboas 
 bidimensionais de frecuencias a partir 
 dos datos dun estudo estatístico, con 
 variables numéricas (discretas e 
 continuas) e categóricas. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.1.2. - Calcula e 
 interpreta os parámetros 
 estatísticos máis usuais en 
 variables bidimensionais para 
 aplicalos en situacións da vida 
 real. 

 Calcula e interpreta os parámetros 
 estatísticos máis usuais en variables 
 bidimensionais para aplicalos en 
 situacións da vida real. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.1.3. - Acha as 
 distribucións marxinais e 
 diferentes distribucións 
 condicionadas a partir dunha 
 táboa de continxencia, así como 
 os seus parámetros, para 
 aplicalos en situacións da vida 
 real. 

 Acha as distribucións marxinais e 
 diferentes distribucións condicionadas a 
 partir dunha táboa de continxencia, así 
 como os seus parámetros, para 
 aplicalos en situacións da vida real. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.1.4. - Decide se 
 dúas variables estatísticas son 
 ou non estatisticamente 
 dependentes a partir das súas 
 distribucións condicionadas e 
 marxinais, para poder formular 
 conxecturas. 

 Decide se dúas variables estatísticas 
 son ou non estatisticamente 
 dependentes a partir das súas 
 distribucións condicionadas e marxinais, 
 para poder formular conxecturas. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.1.5. - Avalía as 
 representacións gráficas 
 apropiadas para unha 
 distribución de datos sen 
 agrupar e agrupados, e usa 
 axeitadamente medios 
 tecnolóxicos para organizar e 
 analizar datos desde o punto de 
 vista estatístico, calcular 
 parámetros e xerar gráficos 
 estatísticos. 

 Avalía as representacións gráficas 
 apropiadas para unha distribución de 
 datos sen agrupar e agrupados, e usa 
 axeitadamente medios tecnolóxicos 
 para organizar e analizar datos desde o 
 punto de vista estatístico, calcular 
 parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.2.1. - Distingue a 
 dependencia funcional da 
 dependencia estatística e 
 estima se dúas variables son ou 
 non estatisticamente 
 dependentes mediante a 
 representación da nube de 
 puntos en contextos cotiáns. 

 Distingue a dependencia funcional da 
 dependencia estatística e estima se 
 dúas variables son ou non 
 estatisticamente dependentes mediante 
 a representación da nube de puntos en 
 contextos cotiáns. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.2.2. - Cuantifica o 
 grao e o sentido da 
 dependencia lineal entre dúas 
 variables mediante o cálculo e a 
 interpretación do coeficiente de 
 correlación lineal para poder 
 obter conclusións. 

 Cuantifica o grao e o sentido da 
 dependencia lineal entre dúas variables 
 mediante o cálculo e a interpretación do 
 coeficiente de correlación lineal para 
 poder obter conclusións. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.2.3. - Calcula e  Calcula e representa as rectas de  X  PROCEDEMENTOS: Probas  CMCCT 



 representa as rectas de 
 regresión de dúas variables e 
 obtén predicións a partir delas. 

 regresión de dúas variables e obtén 
 predicións a partir delas. 

 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 1º-MACS1B4.2.4. - Avalía a 
 fiabilidade das predicións 
 obtidas a partir da recta de 
 regresión mediante o coeficiente 
 de determinación lineal en 
 contextos relacionados con 
 fenómenos económicos e 
 sociais. 

 Avalía a fiabilidade das predicións 
 obtidas a partir da recta de regresión 
 mediante o coeficiente de determinación 
 lineal en contextos relacionados con 
 fenómenos económicos e sociais. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.3.1. - Calcula a 
 probabilidade de sucesos en 
 experimentos simples e 
 compostos, condicionada ou 
 non, mediante a regra de 
 Laplace, as fórmulas derivadas 
 da axiomática de Kolmogorov e 
 diferentes técnicas de reconto. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.3.2. - Constrúe a 
 función de probabilidade dunha 
 variable discreta asociada a un 
 fenómeno sinxelo e calcula os 
 seus parámetros e algunhas 
 probabilidades asociadas. 

 Constrúe a función de probabilidade 
 dunha variable discreta asociada a un 
 fenómeno sinxelo e calcula os seus 
 parámetros e algunhas probabilidades 
 asociadas. 

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.3.3. - Constrúe a 
 función de densidade dunha 
 variable continua asociada a un 
 fenómeno sinxelo, e calcula os 
 seus parámetros e algunhas 
 probabilidades asociadas. 

 Constrúe a función de densidade dunha 
 variable continua asociada a un 
 fenómeno sinxelo, e calcula os seus 
 parámetros e algunhas probabilidades 
 asociadas. 

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.4.1. - Identifica 
 fenómenos que poden 
 modelizarse mediante a 
 distribución binomial, obtén os 
 seus parámetros e calcula a súa 
 media e a desviación típica. 

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

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.4.2. - Calcula 
 probabilidades asociadas a 
 unha distribución binomial a 
 partir da súa función de 
 probabilidade ou da táboa da 
 distribución, ou mediante 
 calculadora, folla de cálculo ou 
 outra ferramenta tecnolóxica, e 
 aplícaas en diversas situacións. 

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

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.4.3. - Distingue 
 fenómenos que poden 
 modelizarse mediante unha 
 distribución normal, e valora a 
 súa importancia nas ciencias 
 sociais. 

 Distingue fenómenos que poden 
 modelizarse mediante unha distribución 
 normal, e valora a súa importancia nas 
 ciencias sociais. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.4.4. - Calcula 
 probabilidades de sucesos 
 asociados a fenómenos que 
 poden modelizarse mediante a 
 distribución normal a partir da 
 táboa da distribución ou 
 mediante calculadora, folla de 
 cálculo ou outra ferramenta 
 tecnolóxica, e aplícaas en 
 diversas situacións. 

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

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.4.5. - Calcula 
 probabilidades de sucesos 
 asociados a fenómenos que 
 poden modelizarse mediante a 
 distribución binomial a partir da 
 súa aproximación pola normal, 
 valorando se se dan as 
 condicións necesarias para que 
 sexa válida. 

 Calcula probabilidades de sucesos 
 asociados a fenómenos que poden 
 modelizarse mediante a distribución 
 binomial a partir da súa aproximación 
 pola normal, valorando se se dan as 
 condicións necesarias para que sexa 
 válida. 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 1º-MACS1B4.5.1. - Utiliza un 
 vocabulario adecuado para 

 Utiliza un vocabulario adecuado para 
 describir situacións relacionadas co 

 X  PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas.  CCL 



 describir situacións relacionadas 
 co azar e a estatística. 

 azar e a estatística. 
 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 1º-MACS1B4.5.2. - Razoa e 
 argumenta a interpretación de 
 informacións estatísticas ou 
 relacionadas co azar presentes 
 na vida cotiá. 

 Razoa e argumenta a interpretación de 
 informacións estatísticas ou 
 relacionadas co azar presentes na vida 
 cotiá 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

 CMCCT 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Combinaranse  a  exposición  de  contidos  por  parte  da  profesora  coa  realización  por  parte  do 
 alumnado de tarefas de aplicación da teoría. 

 Na  exposición  de  contidos  o  papel  do  profesor  terá  un  carácter  comunicativo  no  que  se  evite  o 
 modelo  de  clase  tipo  lección  maxistral,  aplicando  distintas  estratexias  para  conseguir  a 
 implicación  e  participación  do  grupo:  interrogando,  facendo  reflexionar,  abrindo  o  debate  cando 
 proceda, atendendo ás dúbidas individuais... 

 As posibles actividades a realizar ao longo do curso están clasificadas na seguinte relación: 

 ●  Explicacións teóricas. 
 ●  Realización de exercicios individuais. 
 ●  Resolución de problemas. 
 ●  Práctica coa calculadora. 
 ●  Proxección de vídeos ilustrativos 
 ●  Utilización de ferramentas informáticas (Geogebra, Wiris, folla de cálculo...) 
 ●  Actividades en liña (na aula de informática). 
 ●  Realización dun traballo. 

 D. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente,  consistirán  no  libro  de  texto  da  editorial  SANTILLANA  que  se  complementará 
 con apuntes elaborados polo profesor ou recompilacións de boletíns de actividades. 

 Ademais, complementaranse con: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesor/a. 
 ●  Programas  informáticos  e  aplicacións  móbiles  específicas  de  matemáticas  (Geogebra, 

 Wiris...) 
 ●  Calculadora. 

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1.  AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  posta  en 



 común  sobre  os  contidos  traballados  no  curso  anterior,  na  observación  directa  do  xeito  de 
 traballar  durante  as  primeiras  clases  e  na  información  recabada  polo  profesorado  sobre  o  curso 
 anterior.  Os  resultados  da  avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da 
 materia.  A  realización  desta  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na 
 materia polo grupo-clase nos cursos anteriores. 

 E.2.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ●  Probas escritas. 
 ●  Realización  e  corrección  de  tarefas  e  actividades  escollidas  de  xeito  ocasional  pero 

 habitual,  que  constituirán  un  portafolio  persoal,  co  gallo  de  comprobar  a  evolución  do 
 alumnado  e  detectar  necesidades  específicas  de  carácter  individual.  Poderán  ser  tanto  en 
 papel coma online. 

 E.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DAS PROBAS ESCRITAS 

 Nas  probas  escritas  terase  en  conta  o  nivel  de  rigor  e  de  expresión  matemática  de  xeito  que  se 
 poderá  restar  ata  un  máximo  de  1  punto  por  falta  de  formalismo,  por  incoherencia  ou  por 
 incorrer en erros de notación. 

 Na  resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación 
 de  pasos  (por  exemplo  o  procedemento  para  resolver  problemas  mediante  técnicas  de 
 programación  lineal)  repartirase  a  puntuación  asignada  á  pregunta  entre:  síntese  dos  datos  e 
 elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a  planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución 
 dos cálculos e a redacción axeitada das respostas. 

 Nos  exercicios  que  impliquen  unicamente  procedementos  (cálculos  ou  operacións,  resolución 
 de  sistemas,  obtención  de  límites  e  derivadas,  etc.),  puntuarase  a  resposta  proporcionalmente 
 aos  pasos  correctos  conseguidos  (sen  excluír  a  posibilidade  de  penalización  comentada  ao 
 principio). 

 E.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Realizaranse  dúas  probas  escritas  por  avaliación,  de  modo  que  na  segunda  proba  se  incluirán 
 contidos da primeira. 

 A  cualificación  de  cada  avaliación  consistirá  nunha  media  ponderada  que  teña  en  conta  os 
 seguintes  pesos:  a  primeira  proba  escrita  terá  un  peso  do  25%  na  nota  da  avaliación  e  a 
 segunda  proba  escrita  terá  un  peso  do  50%.  O  25%  restante  da  nota  da  avaliación  virá  dado 
 pola evolución e o traballo diario que se comprobará a partir do portafolio persoal. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4, 
 se a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Para  recuperar  a  materia  farase  un  exame  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá 



 recuperar  soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento. 
 Será necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 Na convocatoria extraordinaria farase unha única proba escrita sobre os contidos da materia.  

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  participación  en  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 3.3. MATEMÁTICAS II 

 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 1.  Comprender  os  conceptos,  procedementos  e  estratexias  matemáticas  que  garantan  unha 
 axeitada  incorporación  a  estudios  superiores,  tanto  universitarios  como  ciclos  formativos 
 de  grao superior. 

 2.  Aplicar  os  coñecementos  matemáticos  a  diferentes  situacións  características  da  actividade 
 cotiá,  científica e tecnolóxica, formulándoas en termos das linguaxes matemáticas. 

 3.  Utilizar  e  contrastar  estratexias  diversas  para  a  resolución  de  problemas,  de  xeito 
 que  lles  permita  enfrontarse  a  situacións  novas  con  autonomía,  perseveranza,  eficacia  e 
 creatividade. 

 4.  Valorar  as  actividades  asociadas  á  actividade  científica  e  matemática:  a  análise  crítica 
 das  afirmacións,  a  constancia  na  busca  das  solucións,  o  gusto  pola  simplicidade  e  a 
 precisión,  a  necesidade  de  verificar  os  resultados,  o  cuestionamento  das  ideas  intuitivas  e  a 
 utilidade destas,  a flexibilidade para modificar o punto de vista, etc. 

 5.  Relacionar  as  Matemáticas  con  outras  materias  que  cursa  e  nas  que  emprega  distintos 
 procedementos matemáticos. 

 6.  Utilizar  e  contrastar  distintas  estratexias,  propias  das  Matemáticas,  na  formación  de 
 hipóteses, formulación de problemas, experimentación, etc. 

 7.  Interpretar  de  xeito  axeitado  os  elementos  matemáticos  e  científicos  calquera  que 
 sexa a linguaxe matemática utilizada: alxébrica, gráfica, probabilista, etc. 

 8.  Expresar  con  precisión,  tanto  na  linguaxe  oral  como  escrita,  situacións  relativas  aos 
 fenómenos  científico-técnicos  susceptibles  de  tratamento  matemático,  mediante  o  uso  dun 
 vocabulario e  unha notación específicas. 

 9.  Utilizar  os  coñecementos  matemáticos  para  manter  unha  actitude  crítica  coas  mensaxes  ou 
 informacións recibidas. 

 10.  Facer  un  uso  racional  dos  recursos  tecnolóxicos,  rendibilizando  as  grandes  posibilidades 
 que ofrecen. 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación 
 correspondente a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 



 Matemáticas II. 2º de bacharelato 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe 

 Secuenc 
 iación 
 por 
 trimestr 
 e 

 Procedementos 
 / 
 Instrumentos 
 de avaliación 

 Competencias 
 clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 T 
 1 

 T 
 2 

 T 
 3 

 e 
 i 

 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. 

 MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
 forma razoada, o proceso seguido na 
 resolución dun problema, coa precisión e 
 o rigor adecuados. 

 X  X  X  PROCEDEMEN 
 TO: 
 Probas 
 específicas 
 INSTRUMENTO 
 S: 
 Proba obxectiva 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.1. Planificación e 
 expresión verbal do proceso 
 de resolución de problemas. 
 B1.2. Estratexias e 
 procedementos postos en 
 práctica: relación con outros 
 problemas coñecidos; 
 modificación de variables e 
 suposición do problema 
 resolto. 
 B1.3. Solucións e/ou 
 resultados obtidos: 
 coherencia das solucións 
 coa situación, revisión 
 sistemática do proceso, 
 outras formas de 
 resolución, problemas 
 parecidos, xeneralizacións 
 e particularizacións 
 interesantes. 
 B1.4. Iniciación á 
 demostración en 
 matemáticas: métodos, 
 razoamentos, linguaxes, 
 etc. 

 B1.2. Utilizar procesos de 
 razoamento e estratexias de 
 resolución de problemas, 
 realizando os cálculos 
 necesarios e comprobando 
 as solucións obtidas. 

 MA2B1.2.1. Analiza e comprende o 
 enunciado que cómpre resolver ou 
 demostrar (datos, relacións entre os 
 datos, condicións, hipótese, 
 coñecementos matemáticos necesarios, 
 etc.). 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.2.2. Valora a información dun 
 enunciado e relaciónaa co número de 
 solucións do problema. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.2.3. Realiza estimacións e 
 elabora conxecturas sobre os resultados 
 dos problemas que cómpre a resolver, e 
 valora a súa utilidade e a súa eficacia. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas 
 e procesos de razoamento na resolución 
 de problemas. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CAA 

 MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso 
 de resolución de problemas.  X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CAA 

 d 
 i 
 l 

 B1.4. Iniciación á 
 demostración en 
 matemáticas: métodos, 
 razoamentos, linguaxes, 
 etc. 
 B1.5. Métodos de 
 demostración: redución ao 
 absurdo; método de 
 indución; contraexemplos; 
 razoamentos encadeados, 
 etc. 
 B1.6. Razoamento dedutivo 
 e indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e 
 alxébrica, e outras formas 
 de representación de 

 B1.3. Realizar demostracións 
 sinxelas de propiedades ou 
 teoremas relativos a contidos 
 alxébricos, xeométricos, 
 funcionais, estatísticos e 
 probabilísticos. 

 MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
 demostración en función do contexto 
 matemático. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso 
 de demostración (estrutura, método, 
 linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 



 argumentos. 
 g 
 i 

 B1.6. Razoamento dedutivo 
 e indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e 
 alxébrica, e outras formas 
 de representación de 
 argumentos. 
 B1.8. Elaboración e 
 presentación oral e/ou 
 escrita, utilizando as 
 ferramentas tecnolóxicas 
 axeitadas, de informes 
 científicos sobre o proceso 
 seguido na resolución dun 
 problema ou na 
 demostración dun resultado 
 matemático. 

 B1.9. 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 levados a 
 cabo, e os resultados 
 e as conclusións que 
 se obteñen. 

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

 B1.4. Elaborar un informe 
 científico escrito que sirva 
 para comunicar as ideas 
 matemáticas xurdidas na 
 resolución dun problema ou 
 nunha demostración, coa 
 precisión e o rigor 
 adecuados. 

 MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e 
 os símbolos matemáticos adecuados ao 
 contexto e á situación. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 
 xustificacións, explicacións e 
 razoamentos explícitos e coherentes. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas 
 tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
 problema, á situación que cumpra 
 resolver ou á propiedade ou o teorema 
 que haxa que demostrar, tanto na procura 
 de resultados como para a mellora da 
 eficacia na comunicación das ideas 
 matemáticas. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CD 



 i 
 l 
 m 

 B1.10. Planificación e 
 realización de proxectos e 
 investigacións matemáticas 
 a partir de contextos da 
 realidade ou do mundo das 
 matemáticas, de xeito 
 individual e en equipo. 

 B1.5. Planificar 
 adecuadamente o proceso de 
 investigación, tendo en conta 
 o contexto en que se 
 desenvolve e o problema de 
 investigación formulado. 

 MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do 
 proceso de elaboración dunha 
 investigación matemática: problema de 
 investigación, estado da cuestión, 
 obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
 resultados, conclusións, etc. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o 
 proceso de investigación, tendo en conta 
 o contexto en que se desenvolve e o 
 problema de investigación formulado. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
 problemas, formulando novas preguntas, 
 xeneralizando a situación ou os 
 resultados, etc. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 b 
 d 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B1.4. Iniciación á 
 demostración en 
 matemáticas: métodos, 
 razoamentos, linguaxes, 
 etc. 
 B1.5. Métodos de 
 demostración: redución ao 
 absurdo; método de 
 indución; contraexemplos; 
 razoamentos encadeados, 
 etc. 
 B1.6. Razoamento dedutivo 
 e indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e 
 alxébrica, e outras formas 
 de representación de 
 argumentos. 

 B1.10. Planificación e 
 realización de proxectos e 
 investigacións matemáticas 
 a partir de contextos da 
 realidade ou do mundo das 
 matemáticas, de xeito 
 individual e en equipo. 

 B1.6. Practicar estratexias 
 para a xeración de 
 investigacións matemáticas, 
 a partir da resolución dun 
 problema e o afondamento 
 posterior, da xeneralización 
 de propiedades e leis 
 matemáticas, e do 
 afondamento nalgún 
 momento da historia das 
 matemáticas, concretando 
 todo iso en contextos 
 numéricos, alxébricos, 
 xeométricos, funcionais, 
 estatísticos ou 
 probabilísticos. 

 MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
 propiedades de contextos matemáticos 
 numéricos, alxébricos, xeométricos, 
 funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.6.2. Busca conexións entre 
 contextos da realidade e do mundo das 
 matemáticas (a historia da humanidade e 
 a historia das matemáticas; arte e 
 matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 
 ciencias experimentais e matemáticas, 
 economía e matemáticas, etc.) e entre 
 contextos matemáticos (numéricos e 
 xeométricos, xeométricos e funcionais, 
 xeométricos e probabilísticos, discretos e 
 continuos, finitos e infinitos, etc.). 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 

 e 
 g 
 i 

 B1.7. Linguaxe gráfica e 
 alxébrica, e outras formas 
 de representación de 
 argumentos. 
 B1.10. Planificación e 
 realización de proxectos e 
 investigacións matemáticas 
 a partir de contextos da 
 realidade ou do mundo das 
 matemáticas, de xeito 
 individual e en equipo. 
 B1.11. Elaboración e 
 presentación dun informe 
 científico sobre o proceso, 
 os resultados e as 
 conclusións do proceso de 
 investigación desenvolvido, 
 utilizando as ferramentas e 
 os medios tecnolóxicos 
 axeitados. 

 B1.7. Elaborar un informe 
 científico escrito que recolla o 
 proceso de investigación 
 realizado, coa precisión e o 
 rigor adecuados. 

 MA2B1.7.1. Consulta as fontes de 
 información adecuadas ao problema de 
 investigación. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e 
 os símbolos matemáticos adecuados ao 
 contexto do problema de investigación. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 
 xustificacións, explicacións e 
 razoamentos explícitos e coherentes. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CCL 
 CMCCT 

 MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 
 tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
 problema de investigación. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CD 

 MA2B1.7.5. Transmite certeza e 
 seguridade na comunicación das ideas, 
 así como dominio do tema de 
 investigación. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CCL 



 MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso 
 de investigación e elabora conclusións 
 sobre o nivel de resolución do problema 
 de investigación e de consecución de 
 obxectivos e, sí mesmo, formula posibles 
 continuacións da investigación; analiza os 
 puntos fortes e débiles do proceso e fai 
 explícitas as súas impresións persoais 
 sobre a experiencia 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.12. Práctica de procesos 
 de matematización e 
 modelización, en contextos 
 da realidade e matemáticos, 
 de xeito individual e en 
 equipo. 

 B1.8. Desenvolver procesos 
 de matematización en 
 contextos da realidade cotiá 
 (numéricos, xeométricos, 
 funcionais, e estatísticos ou 
 probabilísticos) a partir da 
 identificación de problemas 
 en situacións da realidade. 

 MA2B1.8.1. Identifica situacións 
 problemáticas da realidade susceptibles 
 de conter problemas de interese. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CSC 

 MA2B1.8.2. Establece conexións entre o 
 problema do mundo real e o mundo 
 matemático, identificando o problema ou 
 os problemas matemáticos que subxacen 
 nel, así como os coñecementos 
 matemáticos necesarios. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
 modelos matemáticos axeitados que 
 permitan a resolución do problema ou dos 
 problemas dentro do campo das 
 matemáticas. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.8.4. Interpreta a solución 
 matemática do problema no contexto da 
 realidade. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.8.5. Realiza simulacións e 
 predicións, en contexto real, para valorar 
 a adecuación e as limitacións dos 
 modelos, e propón melloras que 
 aumenten a súa eficacia. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 i  B1.12. Práctica de procesos 
 de matematización e 
 modelización, en contextos 
 da realidade e matemáticos, 
 de xeito individual e en 
 equipo. 

 B1.9. Valorar a modelización 
 matemática como un recurso 
 para resolver problemas da 
 realidade cotiá, avaliando a 
 eficacia e as limitacións dos 
 modelos utilizados ou 
 construídos. 

 MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e 
 obtén conclusións sobre logros 
 conseguidos, resultados mellorables, 
 impresións persoais do proceso, etc., 
 valorando outras opinións. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 
 ñ 
 o 
 p 

 B1.10. Planificación e 
 realización de proxectos e 
 investigacións matemáticas 
 a partir de contextos da 
 realidade ou do mundo das 
 matemáticas, de xeito 
 individual e en equipo. 
 B1.12. Práctica de procesos 
 de matematización e 
 modelización, en contextos 
 da realidade e matemáticos, 
 de xeito individual e en 
 equipo. 

 B1.10. Desenvolver e cultivar 
 as actitudes persoais 
 inherentes ao quefacer 
 matemático. 

 MA2B1.10.1. Desenvlve actitudes 
 axeitadas para o traballo en matemáticas 
 (esforzo, perseveranza, flexibilidade para 
 a aceptación da crítica razoada, 
 convivencia coa incerteza, tolerancia da 
 frustración, autoanálise continuo, 
 autocrítica constante, etc.). 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de 
 retos e problemas coa precisión, o 
 esmero e o interese adecuados ao nivel 
 educativo e á dificultade da situación. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
 curiosidade e indagación, xunto con 
 hábitos de formular e formularse 
 preguntas e procurar respostas 
 axeitadas, revisar de forma crítica os 
 resultados achados; etc. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CAA 

 MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades 
 sociais de cooperación e traballo en 
 equipo. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CSC 
 CSIEE 



 b 
 i 
 l 
 m 

 B1.13. Confianza nas 
 propias capacidades para 
 desenvolver actitudes 
 adecuadas e afrontar as 
 dificultades propias do 
 traballo científico. 

 B1.11. Superar bloqueos e 
 inseguridades ante a 
 resolución de situacións 
 descoñecidas. 

 MA2B1.11.1. Toma decisións nos 
 procesos de resolución de problemas, de 
 investigación e de matematización ou de 
 modelización, e valora as consecuencias 
 destas e a conveniencia pola súa 
 sinxeleza e utilidade. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 

 B1.13. Confianza nas 
 propias capacidades para 
 desenvolver actitudes 
 axeitadas e afrontar as 
 dificultades propias do 
 traballo científico. 

 B1.12. Reflexionar sobre as 
 decisións tomadas, valorando 
 a súa eficacia e aprendendo 
 delas para situacións 
 similares futuras. 

 MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os 
 procesos desenvolvidos, tomando 
 conciencia das súas estruturas; valorando 
 a potencia, a sinxeleza e a beleza das 
 ideas e dos métodos utilizados; 
 aprendendo diso para situacións futuras; 
 etc. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CAA 

 g 
 i 

 B1.9. 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 levados a 
 cabo, e os resultados 
 e as conclusións que 
 se obteñen. 

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

 B1.13. Empregar as 
 ferramentas tecnolóxicas 
 asecuadas, 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. 

 MA2B1.13.1. 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. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 
 CD 

 MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
 para facer representacións gráficas de 
 funcións con expresións alxébricas 
 complexas e extraer información 
 cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.13.3. Deseña representacións 
 gráficas para explicar o proceso seguido 
 na solución de problemas, mediante a 
 utilización de medios tecnolóxicos. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
 xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
 interactivas para amosar, analizar e 
 comprender propiedades xeométricas. 

 X  X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
 para o tratamento de datos e gráficas 
 estatísticas, extraer información e 
 elaborar conclusións. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 e 
 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
 tecnolóxicos no proceso de 
 aprendizaxe para: 

 –  Recollida ordenada e 
 a organización de 
 datos. 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías 
 da información e da 
 comunicación de xeito 
 habitual no proceso de 
 aprendizaxe, procurando, 
 analizando e seleccionando 
 información salientable en 

 MA2B1.14.1. 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 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CD 



 –  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 levados a 
 cabo, e os resultados 
 e as conclusións que 
 se obteñen. 

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

 internet ou noutras fontes, 
 elaborando documentos 
 propios, facendo exposicións 
 e argumentacións destes, e 
 compartíndoos en ámbitos 
 apropiados para facilitar a 
 interacción. 

 difusión. 
 MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
 para apoiar a exposición oral dos 
 contidos traballados na aula. 

 X  X  X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CCL 

 MA2B1.14.3. 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. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CD 
 CAA 

 MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 
 tecnolóxicas para compartir ideas e 
 tarefas. 

 X  X  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 g 
 i 

 B2.1. Estudo das matrices 
 como ferramenta para 
 manexar e operar con datos 
 estruturados en táboas e 
 grafos. Clasificación de 
 matrices. Operacións. 
 B2.2. Aplicación das 
 operacións das matrices e 
 das súas propiedades na 
 resolución de problemas 
 extraídos de contextos 
 reais. 

 B2.1. Utilizar a linguaxe 
 matricial e as operacións con 
 matrices para describir e 
 interpretar datos e relacións 
 na resolución de problemas 
 diversos. 

 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial 
 para representar datos facilitados 
 mediante táboas ou grafos e para 
 representar sistemas de ecuacións 
 lineais, tanto de xeito manual como co 
 apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B2.1.2. Realiza operacións con 
 matrices e aplica as propiedades destas 
 operacións adecuadamente, de xeito 
 manual ou co apoio de medios 
 tecnolóxicos. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 e 
 i 

 B2.1. Estudo das matrices 
 como ferramenta para 
 manexar e operar con datos 
 estruturados en táboas e 
 grafos. Clasificación de 
 matrices. Operacións. 
 B2.2. Aplicación das 
 operacións das matrices e 
 das súas propiedades na 
 resolución de problemas 
 extraídos de contextos 

 B2.2. Transcribir problemas 
 expresados en linguaxe usual 
 á linguaxe alxébrica e 
 resolvelos utilizando técnicas 
 alxébricas determinadas 
 (matrices, determinantes e 
 sistemas de ecuacións), e 
 interpretar criticamente o 
 significado das solucións. 

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha 
 matriz, ata orde 4, aplicando o método de 
 Gauss ou determinantes. 

 X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B2.2.2. Determina as condicións 
 para que unha matriz teña inversa e 
 calcúlaa empregando o método máis 
 axeitado. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B2.2.3. Resolve problemas 
 susceptibles de seren representados 
 matricialmente e interpreta os resultados 
 obtidos 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 



 reais. 
 B2.3. Determinantes. 
 Propiedades elementais. 
 B2.4. Rango dunha matriz. 
 B2.5. Matriz inversa. 
 B2.6. Representación 
 matricial dun sistema: 
 discusión e resolución de 
 sistemas de ecuacións 
 lineais. Método de Gauss. 
 Regra de Cremor. 
 Aplicación á resolución de 
 problemas. 

 MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as 
 restricións indicadas nunha situación da 
 vida real, estuda e clasifica o sistema de 
 ecuacións lineais formulado, resólveo nos 
 casos en que sexa posible (empregando 
 o método máis axeitado), e aplícao para 
 resolver problemas. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 Bloque 3. Análise 

 i  B3.1. Límite dunha función 
 nun punto e no infinito. 
 Continuidade dunha 
 función. Tipos de 
 descontinuidade. Teorema 
 de Bolzano. 

 B3.2. Función derivada. 
 Teoremas de Rolle e do 
 valor medio. A regra de 
 L'Hôpital. Aplicación ao 
 cálculo de límites. 
 B3.3. Aplicacións da 
 derivada: problemas de 
 optimización. 

 B3.1. Estudar a continuidade 
 dunha función nun punto ou 
 nun intervalo, aplicando os 
 resultados que se derivan 
 diso. 

 MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das 
 funcións continuas e representa a función 
 nun ámbito dos puntos de 
 descontinuidade. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite 
 e de derivada á resolución de problemas, 
 así como os teoremas relacionados. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 i  B3.2. Función derivada. 
 Teoremas de Rolle e do 
 valor medio. Regra de 
 L'Hôpital. Aplicación ao 
 cálculo de límites. 
 B3.3. Aplicacións da 
 derivada: problemas de 
 optimización. 

 B3.2. Aplicar o concepto de 
 derivada dunha función nun 
 punto, a súa interpretación 
 xeométrica e o cálculo de 
 derivadas ao estudo de 
 fenómenos naturais, sociais 
 ou tecnolóxicos, e á 
 resolución de problemas 
 xeométricos, de cálculo de 
 límites e de optimización. 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital 
 para resolver indeterminacións no cálculo 
 de límites. 

 X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B3.2.2. Formula problemas de 
 optimización relacionados coa xeometría 
 ou coas ciencias experimentais e sociais, 
 resólveos e interpreta o resultado obtido 
 dentro do contexto. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 i  B3.4. Primitiva dunha 
 función. Integral indefinida. 
 Propiedades. Técnicas 
 elementais para o cálculo 
 de primitivas (integrais 
 inmediatas e case 
 inmediatas, racionais, por 
 partes e por cambios de 
 variable sinxelos). 

 B3.3. Calcular integrais de 
 funcións sinxelas aplicando 
 as técnicas básicas para o 
 cálculo de primitivas. 

 MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos 
 para o cálculo de primitivas de funcións.  X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 g 
 i 

 B3.5. Integral definida. 
 Teoremas do valor medio e 
 fundamental do cálculo 
 integral. Regra de Barrow. 
 Aplicación ao cálculo de 
 áreas de rexións planas. 

 B3.4. Aplicar o cálculo de 
 integrais definidas na medida 
 de áreas de rexións planas 
 limitadas por rectas e curvas 
 sinxelas que sexan 
 doadamente representables 
 e, en xeral, á resolución de 
 problemas. 

 MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos 
 limitados por rectas e curvas sinxelas ou 
 por dúas curvas. 

 X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B3.4.2. Utiliza os medios 
 tecnolóxicos axeitados para representar e 
 resolver problemas de áreas de recintos 
 limitados por funcións coñecidas. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 Bloque 4. Xeometría 



 i  B4.1. Vectores no espazo 
 tridimensional. Operacións. 
 Base, dependencia e 
 independencia lineal. 
 Produto escalar, vectorial e 
 mixto. Significado 
 xeométrico. 

 B4.1. Resolver problemas 
 xeométricos espaciais, 
 utilizando vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza operacións 
 elementais con vectores, manexando 
 correctamente os conceptos de base e de 
 dependencia e independencia lineal, e 
 define e manexa as operacións básicas 
 con vectores no espazo, utilizando a 
 interpretación xeométrica das operacións 
 con vectores para resolver problemas 
 xeométricos. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 i  B4.2. Ecuacións da recta e 
 o plano no espazo. 
 Identificación dos 
 elementos característicos. 
 B4.3. Posicións relativas 
 (incidencia, paralelismo e 
 perpendicularidade entre 
 rectas e planos). 

 B4.2. Resolver problemas de 
 incidencia, paralelismo e 
 perpendicularidade entre 
 rectas e planos utilizando as 
 ecuacións da recta e do 
 plano no espazo. 

 MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta 
 das súas distintas formas, pasando 
 dunha a outra correctamente, 
 identificando en cada caso os seus 
 elementos característicos, e resolvendo 
 os problemas afíns entre rectas. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano 
 nas súas distintas formas, pasando 
 dunha a outra correctamente, 
 identificando en cada caso os seus 
 elementos característicos. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de 
 planos e rectas no espazo, aplicando 
 métodos matriciais e alxébricos. 

 X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de 
 rectas e planos en diferentes situacións.  X  P.: P.E 

 I.: P.O 

 CMCCT 

 i  B4.1. Vectores no espazo 
 tridimensional. Operacións. 
 Base, dependencia e 
 independencia lineal. 
 Produto escalar, vectorial e 
 mixto. Significado 
 xeométrico. 
 B4.2. Ecuacións da recta e 
 o plano no espazo. 
 Identificación dos 
 elementos característicos. 
 B4.4. Propiedades métricas 
 (cálculo de ángulos, 
 distancias, áreas e 
 volumes). 

 B4.3. Utilizar os produtos 
 entre vectores para calcular 
 ángulos, distancias, áreas e 
 volumes, calculando o seu 
 valor e tendo en conta o seu 
 significado xeométrico. 

 MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e 
 vectorial de dous vectores, o significado 
 xeométrico, a expresión analítica e as 
 propiedades. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de 
 tres vectores, o seu significado 
 xeométrico, a súa expresión analítica e as 
 propiedades. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B4.3.3. Determina ángulos, 
 distancias, áreas e volumes utilizando os 
 produtos escalar, vectorial e mixto, 
 aplicándoos en cada caso á resolución de 
 problemas xeométricos. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B4.3.4. Realiza investigacións 
 utilizando programas informáticos 
 específicos para seleccionar e estudar 
 situacións novas da xeometría relativas a 
 obxectos como a esfera. 

 X  X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade 

 i  B5.1. Sucesos. Operacións 
 con sucesos. Asignación de 
 probabilidades a sucesos 
 mediante a regra de 
 Laplace e a partir da súa 
 frecuencia relativa. 
 Axiomática de Kolmogorov. 
 B5.2. Aplicación da 
 combinatoria ao cálculo de 
 probabilidades. 
 B5.3. Experimentos simples 
 e compostos. Probabilidade 
 condicionada. Dependencia 
 e independencia de 
 sucesos. 

 B5.1. Asignar probabilidades 
 a sucesos aleatorios en 
 experimentos simples e 
 compostos (utilizando a regra 
 de Laplace en combinación 
 con diferentes técnicas de 
 reconto e a axiomática da 
 probabilidade), así como a 
 sucesos aleatorios 
 condicionados (teorema de 
 Bayes), en contextos 
 relacionados co mundo real. 

 MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de 
 sucesos en experimentos simples e 
 compostos, condicionada ou non, 
 mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
 derivadas da axiomática de Kolmogorov e 
 diferentes técnicas de reconto. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a 
 partir dos sucesos que constitúen unha 
 partición do espazo mostral. 

 X  P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final 
 dun suceso aplicando a fórmula de 
 Bayes. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 



 B5.4. Teoremas da 
 probabilidade total e de 
 Bayes. Probabilidades 
 iniciais e finais e 
 verosimilitude dun suceso. 

 g 
 i 

 B5.5. Variables aleatorias 
 discretas (distribución de 
 probabilidade, media, 
 varianza e desviación 
 típica) e continuas (función 
 de densidade e función de 
 distribución). 
 B5.6. Distribución binomial. 
 Caracterización e 
 identificación do modelo. 
 Cálculo de probabilidades. 
 B5.7. Distribución normal. 
 Tipificación da distribución 
 normal. Asignación de 
 probabilidades nunha 
 distribución normal. 
 B5.8. Cálculo de 
 probabilidades mediante a 
 aproximación da 
 distribución binomial pola 
 normal. 

 B5.2. Identificar os 
 fenómenos que poden 
 modelizarse mediante as 
 distribucións de probabilidade 
 binomial e normal, calculando 
 os seus parámetros e 
 determinando a probabilidade 
 de diferentes sucesos 
 asociados. 

 MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que 
 poden modelizarse mediante a 
 distribución binomial, obtén os seus 
 parámetros e calcula a súa media e 
 desviación típica. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B5.2.2. Calcula probabilidades 
 asociadas a unha distribución binomial a 
 partir da súa función de probabilidade, da 
 táboa da distribución ou mediante 
 calculadora, folla de cálculo ou outra 
 ferramenta tecnolóxica. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B5.2.3. Coñece as características e 
 os parámetros da distribución normal e 
 valora a súa importancia no mundo 
 científico. 

 X 
 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de 
 sucesos asociados a fenómenos que 
 poden modelizarse mediante a 
 distribución normal a partir da táboa da 
 distribución ou mediante calculadora, folla 
 de cálculo ou outra ferramenta 
 tecnolóxica. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de 
 sucesos asociados a fenómenos que 
 poden modelizarse mediante a 
 distribución binomial a partir da súa 
 aproximación pola normal, valorando se 
 se dan as condicións necesarias para que 
 sexa válida. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CMCCT 

 b 
 e 
 i 
 l 

 B5.9. Identificación das 
 fases e tarefas dun estudo 
 estatístico. Análise e 
 descrición de traballos 
 relacionados coa estatística 
 e o azar, interpretando a 
 información e detectando 
 erros e manipulacións. 

 B5.3. Utilizar o vocabulario 
 axeitado para a descrición de 
 situacións relacionadas co 
 azar e a estatística, 
 analizando un conxunto de 
 datos ou interpretando de 
 forma crítica informacións 
 estatísticas presentes nos 
 medios de comunicación, en 
 especial os relacionados 
 coas ciencias e outros 
 ámbitos, detectando posibles 
 erros e manipulacións tanto 
 na presentación dos datos 
 como na das conclusións. 

 MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario 
 axeitado para describir situacións 
 relacionadas co azar e elabora análises 
 críticas sobre traballos relacionados coa 
 probabilidade e/ou a estatística 
 aparecidos en medios de comunicación e 
 noutros ámbitos da vida cotiá. 

 X 

 P.: P.E 
 I.: P.O 

 CCL 
 CMCCT 

 C. MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Tendo  en  conta  as  recomendacións  do  grupo  de  traballo  da  CIUG,  os  contidos  mínimos 
 esixibles que deben acadar os estudantes da materia Matemáticas II son: 



 1. NÚMEROS E ÁLXEBRA: 

 O  manexo  das  operacións  con  matrices  e  a  resolución  de  sistemas  de  ecuacións  lineais  son  os 
 principais obxectivos deste bloque. 

 ●  Utilizar  as  matrices  para  representar  datos  facilitados  mediante  táboas  ou  grafos  e  para 
 representar sistemas de ecuacións lineais. 

 ●  Coñecer  os  distintos  tipos  de  matrices:  fila,  columna,  cadrada,  diagonal,  triangular,  nula, 
 identidade, trasposta, simétrica e antisimétrica. 

 ●  Coñecer  e  adquirir  destreza  nas  operacións  con  matrices  (suma,  produto  por  un  escalar, 
 produto de matrices e a non conmutabilidade do produto). 

 ●  Calcular  determinantes  de  orde  2  e  3  utilizando  a  regra  de  Sarrus.  Calcular 
 determinantes desenvolvendo polos elementos dunha liña. 

 ●  Calcular  o  rango  dunha  matriz  ata  dimensión  4  ×  4  utilizando  o  método  de  Gauss  ou 
 determinantes.  Calcular  o  rango  de  matrices  dependentes  dun  parámetro  ata  dimensión 
 4 × 4. 

 ●  Determinar  as  condicións  para  que  unha  matriz  cadrada  (ata  matrices  cadradas  de  orde 
 3) teña inversa e calculala empregando o método máis axeitado. 

 ●  Resolver  ecuacións  e  sistemas  matriciais.  Resolver  problemas  susceptibles  de  seren 
 representados matricialmente e interpretar os resultados obtidos. 

 ●  Clasificar  (compatible  determinado,  compatible  indeterminado,  incompatible)  un  sistema 
 de  ecuacións  lineais  con  non  máis  de  tres  incógnitas  e  que  dependa  ao  sumo  dun 
 parámetro e, no seu caso, resolvelo. 

 2.XEOMETRÍA: 

 Os  obxectivos  fundamentais  son  a  utilización  dos  vectores  e  as  súas  operacións  para 
 representar  e  resolver  problemas  afíns  e  métricos  no  espazo  (posicións  relativas,  determinación 
 de  ángulos  e  distancias…),  así  como  o  uso  da  linguaxe  de  matrices  e  determinantes  e  as  súas 
 operacións e propiedades para resolver os problemas de Xeometría. 

 ●  Vectores:  módulo,  dirección  e  sentido.  Operacións  con  vectores.  Dependencia  e 
 independencia lineal. Base do espazo tridimensional. 

 ●  Saber  definir  e  interpretar  xeometricamente  o  produto  escalar  de  dous  vectores,  o 
 produto  vectorial  de  dous  vectores  e  o  produto  mixto  de  tres  vectores.  Coñecer  as 
 propiedades  e  a  súa  aplicación  para  o  cálculo  de  áreas  de  triángulos,  paralelogramos  e 
 volumes de tetraedros e paralelepípedos. 

 ●  Calcular  e  identificar  as  distintas  ecuacións  dunha  recta  e  dun  plano  e  saber  pasar 
 dunha ecuación a outra. 

 ●  Determinar  un  punto,  unha  recta  ou  un  plano  a  partir  das  propiedades  que  os  definan 
 (por  exemplo:  punto  simétrico  doutro  con  respecto  a  unha  recta  ou  a  un  plano,  recta  que 
 pasa  por  dous  puntos,  plano  que  contén  dúas  rectas  coplanarias,  recta  que  pasa  por  un 
 punto e corta a dúas dadas, recta que corta perpendicularmente a dúas dadas, etc.). 

 ●  Determinar as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 
 ●  Determinar  a  posición  relativa  de  dúas  rectas,  dous  planos,  unha  recta  e  un  plano  e  tres 

 planos. 
 ●  Resolver problemas de incidencia e paralelismo entre rectas e/ou planos. 
 ●  Resolver  problemas  métricos,  angulares  e  de  perpendicularidade  (distancia  entre 

 puntos, rectas e/ou planos, ángulos entre rectas e/ou planos, etc.). 



 3. ANÁLISE: 

 Considérase  de  grande  importancia,  ao  tratar  a  derivación,  a  interpretación  dos  conceptos  e  as 
 súas aplicacións en casos prácticos. 

 ●  Saber  aplicar  os  conceptos  de  límite  dunha  función  nun  punto  e  de  límites  laterais  para 
 estudar a continuidade dunha función. Se é descontinua, clasificar a descontinuidade. 

 ●  Continuidade nun intervalo. Teorema de Bolzano. 
 ●  Determinar  as  ecuacións  da  recta  tanxente  e  da  normal  á  gráfica  dunha  función  nun 

 punto. 
 ●  Coñecer  a  relación  entre  continuidade  e  derivabilidade  dunha  función  nun  punto.  Saber 

 estudar a continuidade e a derivabilidade dunha función definida a anacos. 
 ●  Determinar os intervalos de monotonía, o cálculo de extremos e puntos de inflexión. 
 ●  Función  derivada.  Teoremas  de  Rolle  e  do  valor  medio.  Aplicar  a  regra  de  L´Hôpital  para 

 resolver indeterminacións no cálculo de límites. 
 ●  Aplicar  os  conceptos  de  límite  e  de  derivada  á  resolución  de  problemas,  así  como  os 

 teoremas relacionados. 
 ●  Resolver problemas de optimización. 
 ●  Coñecer  a  relación  que  existe  entre  dúas  primitivas  dunha  función.  Dada  unha  función, 

 calcular a primitiva que pasa por un punto. 
 ●  Coñecer  a  técnica  de  integración  por  cambios  de  variable  sinxelos,  o  método  de 

 integración  por  partes  (saber  aplicalo  reiteradamente:  máximo  dúas  veces)  e  a 
 integración de funcións racionais (con raíces reais simples e múltiples no denominador). 

 ●  Coñecer  a  propiedade  de  linealidade  da  integral  definida  con  respecto  ao  integrando  e  a 
 propiedade de aditividade con respecto ao intervalo de integración. 

 ●  Teoremas  do  valor  medio  do  cálculo  integral,  teorema  fundamental  do  cálculo  integral. 
 Regra de Barrow. Aplicacións. 

 ●  Debuxar  rexións  planas  limitadas  por  rectas  e  curvas  sinxelas  ou  por  dúas  curvas 
 sinxelas e calcular a súa área. 

 4.ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE: 

 ●  Manexo  das  operacións  con  sucesos.  Leis  de  De  Morgan.  Axiomática  de  Kolmogorov. 
 Manexo das propiedades. 

 ●  Técnicas  de  reconto:  diagramas  en  árbore,  táboas  de  continxencia  e  outros  que  non 
 precisen combinatoria. 

 ●  Regra  de  Laplace.  Exercicios  de  probabilidade  condicionada  e  independencia  de 
 sucesos. 

 ●  Aplicación dos teoremas de probabilidade total e da fórmula de Bayes. 
 ●  Identificar  experimentos  que  poden  modelarse  mediante  a  distribución  binomial, 

 determinando probabilidades de diferentes sucesos. 
 ●  Calcular  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  experimentos  que  poden  modelarse 

 mediante a distribución normal. 
 ●  Aproximación da binomial pola normal (enténdese coa corrección de 1/2 punto). 

 En  canto  ás  demostracións,  é  claro  o  seu  importante  valor  formativo  pero  non  se  consideran 
 dentro  dos  mínimos  esixibles.  Neste  sentido,  si  son  admitidas  cuestións  do  tipo:  “Enuncia  tal 
 teorema e estuda se tal función cumpre as hipóteses do teorema”. 



 D. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Combinaranse  a  exposición  de  contidos  por  parte  do  profesorado  coa  realización  por  parte  do 
 alumnado de tarefas de aplicación da teoría. 

 Na  exposición  de  contidos  o  papel  do  profesorado  terá  un  carácter  comunicativo  no  que  se  evite 
 o  modelo  de  clase  tipo  lección  maxistral,  aplicando  distintas  estratexias  para  conseguir  a 
 implicación  e  participación  do  grupo:  interrogando,  facendo  reflexionar,  abrindo  o  debate  cando 
 proceda, atendendo ás dúbidas individuais... 

 Promoverase  a  procura  de  información  e  o  uso  de  novas  tecnoloxías  que  asenten  e  faciliten  a 
 comprensión do currículo do curso. 

 As posibles actividades a realizar ao longo do curso están clasificadas na seguinte relación: 

 ●  Explicación teórica 
 ●  Realización de exercicios individuais 
 ●  Resolución de problemas 
 ●  Práctica con calculadora 
 ●  Proxección de vídeo ilustrativo 
 ●  Utilización de ferramentas informáticas . 
 ●  Actividades en liña (na aula de informática). 

 E. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente  consistirán  en  apuntamentos  elaborados  polo  profesorado.  Ademais, 
 complementaranse con: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesor/a. 
 ●  Programas  informáticos  e  aplicacións  móbiles  específicas  de  matemáticas. 

 F. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 F.1.  AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  posta  en 
 común  sobre  os  contidos  traballados  no  curso  anterior,  na  observación  directa  do  xeito  de 
 traballar  durante  as  primeiras  clases  e  na  información  recabada  polo  profesorado  sobre  o  curso 
 anterior.  Os  resultados  da  avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da 
 materia.  A  realización  desta  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na 
 materia polo grupo-clase nos cursos anteriores. 

 F.2.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ●  Probas escritas. 
 ●  Realización  e  corrección  de  tarefas  e  actividades  escollidas  de  xeito  ocasional  pero 

 habitual,  que  constituirán  un  portafolio  persoal,  co  gallo  de  comprobar  a  evolución  do 
 alumnado  e  detectar  necesidades  específicas  de  carácter  individual.  Poderán  ser  tanto  en 



 papel coma online. 

 F.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DAS PROBAS ESCRITAS 

 Nas  probas  escritas  terase  en  conta  o  nivel  de  rigor  e  de  expresión  matemática  de  xeito  que  se 
 poderá  restar  ata  un  máximo  de  1  punto  por  falta  de  formalismo,  por  incoherencia  ou  por 
 incorrer en erros de notación. 

 Na  resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación 
 de  pasos  (por  exemplo  o  procedemento  para  resolver  problemas  mediante  técnicas  de 
 programación  lineal)  repartirase  a  puntuación  asignada  á  pregunta  entre:  síntese  dos  datos  e 
 elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a  planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución 
 dos cálculos e a redacción axeitada das respostas. 

 Nos  exercicios  que  impliquen  unicamente  procedementos  (cálculos  ou  operacións,  resolución 
 de  sistemas,  obtención  de  límites  e  derivadas,  etc.),  puntuarase  a  resposta  proporcionalmente 
 aos  pasos  correctos  conseguidos  (sen  excluír  a  posibilidade  de  penalización  comentada  ao 
 principio). 

 F.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Realizaranse  dúas  probas  escritas  por  avaliación,  de  modo  que  na  segunda  proba  se  incluirán 
 contidos da primeira. 

 A  cualificación  de  cada  avaliación  consistirá  nunha  media  ponderada  que  teña  en  conta  os 
 seguintes  pesos:  a  primeira  proba  escrita  terá  un  peso  do  25%  na  nota  da  avaliación  e  a 
 segunda  proba  escrita  terá  un  peso  do  50%.  O  25%  restante  da  nota  da  avaliación  virá  dado 
 pola evolución e o traballo diario que se comprobará a partir do portafolio persoal. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4, 
 se a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Para  recuperar  a  materia  farase  un  exame  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá 
 recuperar  soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento. 
 Será necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 Na convocatoria extraordinaria farase unha única proba escrita sobre os contidos da materia.  

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  participación  en  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 

 Cando o Departamento o estime oportuno poderanse realizar exames fóra do horario lectivo. 

 3.4. MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 



 A. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 O  bacharelato  ten  como  finalidade  proporcionarlle  ao  alumnado  formación,  madureza 
 intelectual  e  humana,  coñecementos  e  habilidades  que  lle  permitan  desenvolver  funcións 
 sociais  e  incorporarse  á  vida  activa  con  responsabilidade  e  competencia.  Así  mesmo, 
 capacitará ao alumnado para acceder á educación superior. 

 Os  obxectivos  xerais  do  bacharelato  contribuirán  a  desenvolver  no  alumnado  as 
 capacidades que lle permitan: 

 ●  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha 
 conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitución  española  e  do 
 Estatuto  de  autonomía  de  Galicia,  así  como  polos  dereitos  humanos,  que  fomente  a 
 corresponsabilidade  na  construción  dunha  sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a 
 sustentabilidade. 

 ●  Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma  responsable 
 e  autónoma  e  desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver 
 pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 ●  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. 

 ●  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o 
 eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 ●  Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 ●  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 ●  Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da 

 comunicación. 
 ●  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus 

 antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito 
 solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 ●  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as 
 habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 ●  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fundamentais  da  investigación  e  dos 
 métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  crítica  a  contribución  da  ciencia  e  da 
 tecnoloxía  ao  cambio  das  condicións  de  vida,  así  como  afianzar  a  sensibilidade  e  o 
 respecto  cara  ao  medio  ambiente  e  a  ordenación  sustentable  do  territorio,  con  especial 
 referencia ao territorio galego. 

 ●  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,  iniciativa, 
 traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 ●  Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como  o  criterio  estético,  como  fontes 
 de formación e enriquecemento cultural. 

 ●  Utilizar  a  educación  física  e  o  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e 
 social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 ●  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 ●  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e  contribuír  á 

 súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 



 Na  seguinte  táboa,  reflíctese  a  relación  entre  os  obxectivo  (mediante  a  letra  correspondente)  e 
 os  contidos  e  criterios  de  avaliación  extraídos  do  DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que 
 se  establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 e 
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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. 

 i 
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 B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
 –  Relación con otros problemas coñecidos. 
 –  Modificación de variables. 
 –  Suposición do problema resolto. 

 B1.3.  Análise  dos  resultados  obtidos:  revisión  das  operacións 
 utilizadas,  coherencia  das  solucións  coa  situación,  revisión 
 sistemática  do  proceso,  procura  doutros  xeitos  de  resolución  e 
 identificación de problemas parecidos. 

 B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoamento  e 
 estratexias  de  resolución  de  problemas,  realizando 
 os  cálculos  necesarios  e  comprobando  as 
 solucións obtidas. 
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 B1.4.  Elaboración  e  presentación  oral  e/ou  escrita  de  informes 
 científicos  sobre  o  proceso  seguido  na  resolución  dun 
 problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas. 
 B1.5.  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  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. 

 B1.3.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que 
 sirva  para  comunicar  as  ideas  matemáticas 
 xurdidas  na  resolución  dun  problema,  coa 
 precisión e o rigor adecuados. 
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 B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións 
 matemáticas  a  partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo 
 das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.4.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de 
 investigación,  tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se 
 desenvolve  e  o  problema  de  investigación 
 formulado. 
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 B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións 
 matemáticas  a  partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo 
 das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de 
 investigacións  matemáticas,  a  partir  dea 
 resolución  dun  problema  e  o  afondamento 
 posterior,  da  xeneralización  de  propiedades  e  leis 
 matemáticas,  e  do  afondamento  nalgún  momento 
 da  historia  das  matemáticas,  concretando  todo  iso 
 en  contextos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos, 
 funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
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 B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións 
 matemáticas  a  partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo 
 das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que 
 recolla  o  proceso  de  investigación  realizado,  coa 
 precisión e o rigor adecuados. 



 B1.8.  Elaboración  e  presentación  dun  informe  científico  sobre 
 o  procedemento,  os  resultados  e  as  conclusións  do  proceso 
 de investigación desenvolvido. 
 B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e  modelización, 
 en contextos da realidade. 
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 B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e  modelización, 
 en contextos da realidade. 

 B1.7.  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. 

 i  B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e  modelización, 
 en contextos da realidade. 

 B1.8.  Valorar  a  modelización  matemática  como  un 
 recurso  para  resolver  problemas  da  realidade 
 cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as  limitacións  dos 
 modelos utilizados ou construídos. 

 a 
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 B1.6.  Planificación  e  realización  de  proxectos  e  investigacións 
 matemáticas  a  partir  de  contextos  da  realidade  ou  do  mundo 
 das matemáticas, de xeito individual e en equipo. 
 B1.7.  Práctica  de  procesos  de  matematización  e  modelización, 
 en contextos da realidade. 
 B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para  desenvolver 
 actitudes  axeitadas  e  afrontar  as  dificultades  propias  do 
 traballo científico. 

 B1.9.  Desenvolver  e  cultivar  as  actitudes  persoais 
 inherentes ao quefacer matemático. 

 b 
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 B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para  desenvolver 
 actitudes  axeitadas  e  afrontar  as  dificultades  propias  do 
 traballo científico. 

 B1.10.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  a 
 resolución de situacións descoñecidas. 

 b 
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 B1.9.  Confianza  nas  propias  capacidades  para  desenvolver 
 actitudes  axeitadas  e  afrontar  as  dificultades  propias  do 
 traballo científico. 

 B1.11.  Reflexionar  sobre  as  decisións  tomadas, 
 valorando  a  súa  eficacia,  e  aprender  diso  para 
 situacións similares futuras. 

 g 
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 B1.5.  Utilización  de  medios  tecnolóxicos  no  proceso  de 
 aprendizaxe para: 

 B1.12.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas 
 adecuadas,  de  xeito  autónomo,  realizando 
 cálculos  numéricos,  alxébricos  ou  estatísticos, 



 –  Recollida ordenada e a organización de datos. 
 –  Elaboración  e  creación  de  representacións  gráficas  de 

 datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
 –  Facilitación  da  comprensión  de  conceptos  e  propiedades 

 xeométricas  ou  funcionais,  e  realización  de  cálculos  de 
 tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 

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

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

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

 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. 

 e 
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 B1.5.  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  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. 

 B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da 
 comunicación  de  maneira  habitual  no  proceso  de 
 aprendizaxe,  buscando,  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. 

 Bloque 2. Números e álxebra 

 i  B2.1.  Estudo  das  matrices  como  ferramenta  para  manexar  e 
 operar  con  datos  estruturados  en  táboas.  Clasificación  de 
 matrices. 
 B2.2. Operacións con matrices. 
 B2.3. Rango dunha matriz. 
 B2.4. Matriz inversa. 
 B2.5. Método de Gauss. 
 B2.6. Determinantes ata orde 3. 
 B2.7.  Aplicación  das  operacións  das  matrices  e  das  súas 
 propiedades na resolución de problemas en contextos reais. 

 B2.1.  Organizar  información  procedente  de 
 situacións  do  ámbito  social  utilizando  a  linguaxe 
 matricial,  e  aplicar  as  operacións  con  matrices 
 como  instrumento  para  o  tratamento  da  devandita 
 información. 

 h 
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 B2.8.  Representación  matricial  dun  sistema  de  ecuacións 
 lineais:  discusión  e  resolución  de  sistemas  de  ecuacións 
 lineais  (ata  tres  ecuacións  con  tres  incógnitas).  Método  de 
 Gauss. 
 B2.9.  Resolución  de  problemas  das  ciencias  sociais  e  da 
 economía. 
 B2.10.  Inecuacións  lineais  cunha  ou  dúas  incógnitas.  Sistemas 
 de inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica. 
 B2.11.  Programación  lineal  bidimensional.  Rexión  factible. 
 Determinación e interpretación das solucións óptimas. 
 B2.12.  Aplicación  da  programación  lineal  á  resolución  de 
 problemas sociais, económicos e demográficos. 

 B2.2.  Transcribir  problemas  expresados  en 
 linguaxe  usual  á  linguaxe  alxébrica  e  resolvelos 
 utilizando  técnicas  alxébricas  determinadas 
 (matrices,  sistemas  de  ecuacións,  inecuacións  e 
 programación  lineal  bidimensional),  interpretando 
 criticamente o significado das solucións obtidas. 



 Bloque 3. Análise 

 i  B3.1.  Continuidade:  tipos.  Estudo  da  continuidade  en  funcións 
 elementais e definidas a anacos. 

 B3.1.  Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituais 
 das  ciencias  sociais  de  xeito  obxectivo  traducindo 
 a  información  á  linguaxe  das  funcións,  e  describilo 
 mediante  o  estudo  cualitativo  e  cuantitativo  das 
 súas propiedades máis características. 

 i  B3.2.  Aplicacións  das  derivadas  ao  estudo  de  funcións 
 polinómicas,  racionais  e  irracionais  sinxelas,  exponenciais  e 
 logarítmicas. 
 B3.3.  Problemas  de  optimización  relacionados  coas  ciencias 
 sociais e a economía. 
 B3.4.  Estudo  e  representación  gráfica  de  funcións 
 polinómicas,  racionais,  irracionais,  expónenciais  e  logarítmicas 
 sinxelas a partir das súas propiedades locais e globais. 

 B3.2.  Utilizar  o  cálculo  de  derivadas  para  obter 
 conclusións  acerca  do  comportamento  dunha 
 función,  para  resolver  problemas  de  optimización 
 extraídos  de  situacións  reais  de  carácter 
 económico  ou  social  e  extraer  conclusións  do 
 fenómeno analizado. 

 i  B3.5.  Concepto  de  primitiva.  Integral  indefinida.  Cálculo  de 
 primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas. 
 B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow. 

 B3.3.  Aplicar  o  cálculo  de  integrais  na  medida  de 
 áreas  de  rexións  planas  limitadas  por  rectas  e 
 curvas  sinxelas  que  sexan  doadamente 
 representables,  utilizando  técnicas  de  integración 
 inmediata. 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

 i 
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 B4.1.  Afondamento  na  teoría  da  probabilidade.  Axiomática  de 
 Kolmogorov.  Asignación  de  probabilidades  a  sucesos 
 mediante  a  regra  de  Laplace  e  a  partir  da  súa  frecuencia 
 relativa. 
 B4.2.  Experimentos  simples  e  compostos.  Probabilidade 
 condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
 B4.3.  Teoremas  da  probabilidade  total  e  de  Bayes. 
 Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun suceso. 

 B4.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios 
 en  experimentos  simples  e  compostos,  utilizando  a 
 regra  de  Laplace  en  combinación  con  diferentes 
 técnicas  de  reconto  persoais,  diagramas  de  árbore 
 ou  táboas  de  continxencia,  a  axiomática  da 
 probabilidade  e  o  teorema  da  probabilidade  total,  e 
 aplica  o  teorema  de  Bayes  para  modificar  a 
 probabilidade  asignada  a  un  suceso  (probabilidade 
 inicial)  a  partir  da  información  obtida  mediante  a 
 experimentación  (probabilidade  final),  empregando 
 os  resultados  numéricos  obtidos  na  toma  de 
 decisións  en  contextos  relacionados  coas  ciencias 
 sociais. 

 i 
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 B4.4.  Poboación  e  mostra.  Métodos  de  selección  dunha 
 mostra. Tamaño e representatividade dunha mostra. 
 B4.5.  Estatística  paramétrica.  Parámetros  dunha  poboación  e 
 estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Estimación puntual. 
 B4.6.  Media  e  desviación  típica  da  media  mostral  e  da 
 proporción  mostral.  Distribución  da  media  mostral  nunha 
 poboación  normal.  Distribución  da  media  mostral  e  da 
 proporción mostral no caso de mostras grandes. 

 B4.2.  Describir  procedementos  estatísticos  que 
 permiten  estimar  parámetros  descoñecidos 
 dunha  poboación  cunha  fiabilidade  ou  un  erro 
 prefixados,  calculando  o  tamaño  mostral 
 necesario  e  construíndo  o  intervalo  de  confianza 
 para  a  media  dunha  poboación  normal  con 
 desviación  típica  coñecida  e  para  a  media  e 
 proporción  poboacional,  cando  o  tamaño 
 mostral é suficientemente grande. 



 B4.7.  Estimación  por  intervalos  de  confianza.  Relación  entre 
 confianza, erro e tamaño mostral. 
 B4.8.  Intervalo  de  confianza  para  a  media  poboacional  dunha 
 distribución normal con desviación típica coñecida. 
 B4.9.  Intervalo  de  confianza  para  a  media  poboacional  dunha 
 distribución  de  modelo  descoñecido  e  para  a  proporción  no 
 caso de mostras grandes. 

 e 
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 B4.10.  Identificación  das  fases  e  das  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. 

 B4.3.  Presentar  de  forma  ordenada  información 
 estatística  utilizando  vocabulario  e  representacións 
 adecuadas,  e  analizar  de  xeito  crítico  e 
 argumentado  informes  estatísticos  presentes  nos 
 medios  de  comunicación,  na  publicidade  e  noutros 
 ámbitos,  prestando  especial  atención  á  súa  ficha 
 técnica  e  detectando  posibles  erros  e 
 manipulacións na súa presentación e conclusións. 

 B. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación 
 correspondente a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Criterio de 
 avaliación  Estándares 

 Grao mínimo para 
 superar a área 
 Indicador mínimo 
 de logro 

 T 1  T 2  T 3 
 CRITERIOS  PARA A 

 CUALIFICACIÓN 
 C.C.  Instrumentos de avaliación / 

 Procedementos de avaliación 
 (%)* 

 MACS-B1.1 
 2 

 2º-MACSB1.12.5 
 - Utiliza medios 
 tecnolóxicos para 
 o tratamento de 
 datos e gráficas 
 estatísticas, 
 extraer 
 información e 
 elaborar 
 conclusións. 

 Utiliza medios 
 tecnolóxicos para o 
 tratamento de 
 datos e gráficas 
 estatísticas, extraer 
 información e 
 elaborar 
 conclusións. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MACS-B1.9 

 2º-MACS1B1.9.4 
 - Desenvolve 
 habilidades 
 sociais de 
 cooperación e 
 traballo en 
 equipo. 

 Desenvolve 
 habilidades sociais 
 de 
 cooperaDesenvolv 
 e habilidades 
 sociais de 
 cooperación e 
 traballo en 
 equipo.ción e 
 traballo en equipo. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CSC 
 CSIEE 

 MACS-B1.1 

 2º-MACS2B1.1.1 
 - Expresa 
 verbalmente, de 
 xeito razoado, o 
 proceso seguido 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CCL 
 CMCT 



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

 problema, coa 
 precisión e o rigor 
 adecuados. 

 MACS-B1.2 

 2º-MACS2B1.2.1 
 - Analiza e 
 comprende o 
 enunciado que 
 cumpa resolver 
 (datos, relacións 
 entre os datos, 
 condicións, 
 coñecementos 
 matemáticos 
 necesarios, etc.). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B1.2 

 2º-MACS2B1.2.2 
 - Realiza 
 estimacións e 
 elabora 
 conxecturas 
 sobre os 
 resultados dos 
 problemas que 
 cumpra resolver, 
 contrastando a 
 súa validez e 
 valorando a súa 
 utilidade e a súa 
 eficacia. 

 Realiza 
 estimacións e 
 elabora 
 conxecturas 
 RRealiza esRealiza 
 estimacións e 
 elabora 
 conxecturas sobre 
 os resultados dos 
 problemas que 
 cumpra resolver, 
 contrastando a súa 
 validez e valorando 
 a súa utilidade e a 
 súa 
 eficacia.timacións e 
 elabora 
 conxecturas sobre 
 os resultados dos 
 problemas que 
 cumpra resolver, 
 contrastando a súa 
 validez e valorando 
 a súa utilidade e a 
 súa eficacia.Usa a 
 linguaxe, a 
 notación e os 
 símbolos 
 matemáticos 
 adecuados ao 
 contexto e á 
 situación.ealiza 
 estimacións e 
 elabora 
 conxecturas sobre 
 os resultados dos 
 problemas que 
 cumpra resolver, 
 contrastando a súa 
 validez e valorando 
 a súa utilidade e a 
 súa eficacia.sobre 
 Realiza 
 estimacións e 
 elabora 
 conxecturas sobre 
 os resultados dos 
 problemas que 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 



 cumpra resolver, 
 contrastando a súa 
 validez e valorando 
 a súa utilidade e a 
 súa eficacia.os 
 resultados dos 
 problemas que 
 cumpra resolver, 
 contrastando a súa 
 validez e valorando 
 a súa utilidade e a 
 súa eficacia.OS 

 MACS-B1.2 

 2º-MACS2B1.2.3 
 - Utiliza 
 estratexias 
 heurísticas e 
 procesos de 
 razoamento na 
 resolución de 
 problemas, 
 reflexionando 
 sobre o proceso 
 seguido. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 
 CAA 

 MACS-B1.3 

 2º-MACS2B1.3.1 
 - Usa a linguaxe, 
 a notación e os 
 símbolos 
 matemáticos 
 adecuados ao 
 contexto e á 
 situación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B1.3 

 2º-MACS2B1.3.2 
 - Utiliza 
 argumentos, 
 xustificacións, 
 explicacións e 
 razoamentos 
 explícitos e 
 coherentes. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B1.3 

 2º-MACS2B1.3.3 
 - Emprega as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 adecuadas ao 
 tipo de problema, 
 situación para 
 resolver ou 
 propiedade ou 
 teorema que 
 cumpra 
 demostrar. 

 Emprega as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo 
 de problema, 
 situación para 
 resolver ou 
 propiedade ou 
 teorema que 
 cumpra demostrar. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CD 

 MACS-B1.4 

 2º-MACS2B1.4.1 
 - Coñece e 
 describe a 
 estrutura do 
 proceso de 
 elaboración 
 dunha 
 investigación 
 matemática 
 (problema de 

 Coñece e describe 
 a estrutura do 
 proceso de 
 elaboración dunha 
 investigación 
 matemática 
 (problema de 
 investigación, 
 estado da cuestión, 
 obxectivos, 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 



 investigación, 
 estado da 
 cuestión, 
 obxectivos, 
 hipótese, 
 metodoloxía, 
 resultados, 
 conclusións, 
 etc.). 

 hipótese, 
 metodoloxía, 
 resultados, 
 conclusións, etc.). 

 MACS-B1.4 

 2º-MACS2B1.4.2 
 - Planifica 
 adecuadamente 
 o proceso de 
 investigación, 
 tendo en conta o 
 contexto en que 
 se desenvolve e 
 o problema de 
 investigación 
 formulado. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 
 CSIEE 

 MACS-B1.5 

 2º-MACS2B1.5.1 
 - Afonda na 
 resolución 
 dalgúns 
 problemas 
 formulando 
 novas preguntas, 
 xeneralizando a 
 situación ou os 
 resultados, etc. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 

 MACS-B1.5 

 2º-MACS2B1.5.2 
 - Procura 
 conexións entre 
 contextos da 
 realidade e do 
 mundo das 
 matemáticas 
 (historia da 
 humanidade e 
 historia das 
 matemáticas; 
 arte e 
 matemáticas; 
 ciencias sociais e 
 matemáticas, 
 etc.) 

 Procura conexións 
 entre contextos da 
 realidade e do 
 mundo das 
 matemáticas 
 (historia da 
 humanidade e 
 historia das 
 matemáticas; arte 
 e matemáticas; 
 ciencias sociais e 
 matemáticas, etc.) 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 
 CSC 
 CCEC 

 MACS-B1.6 

 2º-MACS2B1.6.1 
 - Consulta as 
 fontes de 
 información 
 adecuadas ao 
 problema de 
 investigación. 

 Consulta as fontes 
 de información 
 adecuadas ao 
 problema de 
 investigación. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 

 MACS-B1.6 

 2º-MACS2B1.6.2 
 - Usa a linguaxe, 
 a notación e os 
 símbolos 
 matemáticos 
 axeitados ao 
 contexto do 
 problema de 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 



 investigación. 

 MACS-B1.6 

 2º-MACS2B1.6.3 
 - Utiliza 
 argumentos, 
 xustificacións, 
 explicacións e 
 razoamentos 
 explícitos e 
 coherentes. 

 Utiliza argumentos, 
 xustificacións, 
 explicacións e 
 razoamentos 
 explícitos e 
 coherentes 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CCL 
 CMCT 

 MACS-B1.6 

 2º-MACS2B1.6.4 
 - Emprega as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 adecuadas ao 
 tipo de problema 
 de investigación, 
 tanto na procura 
 de solucións 
 coma para 
 mellorar a 
 eficacia na 
 comunicación 
 das ideas 
 matemáticas. 

 Emprega as 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 adecuadas ao tipo 
 de problema de 
 investigación, tanto 
 na procura de 
 solucións coma 
 para mellorar a 
 eficacia na 
 comunicación das 
 ideas matemáticas. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 
 CD 

 MACS-B1.6 

 2º-MACS2B1.6.5 
 - Transmite 
 certeza e 
 seguridade na 
 comunicación 
 das ideas, así 
 como dominio do 
 tema de 
 investigación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CCL 

 MACS-B1.6 

 2º-MACS2B1.6.6 
 - Reflexiona 
 sobre o proceso 
 de investigación 
 e elabora 
 conclusións 
 sobre o nivel de 
 resolución do 
 problema de 
 investigación e 
 de consecución 
 de obxectivos, 
 formula posibles 
 continuacións da 
 investigación, 
 analiza os puntos 
 fortes e débiles 
 do proceso, e fai 
 explícitas as 
 súas impresións 
 persoais sobre a 
 experiencia. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MACS-B1.7 

 2º-MACS2B1.7.1 
 - Identifica 
 situacións 
 problemáticas da 
 realidade 
 susceptibles de 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CSC 



 conter problemas 
 de interese. 

 MACS-B1.7 

 2º-MACS2B1.7.2 
 - Establece 
 conexións entre 
 o problema do 
 mundo real e o 
 mundo 
 matemático, 
 identificando o 
 problema ou os 
 problemas 
 matemáticos que 
 subxacen nel, e 
 os 
 coñecementos 
 matemáticos 
 necesarios. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 

 MACS-B1.7 

 2º-MACS2B1.7.3 
 - Usa, elabora ou 
 constrúe 
 modelos 
 matemáticos 
 axeitados que 
 permitan a 
 resolución do 
 problema ou dos 
 problemas dentro 
 do campo das 
 matemáticas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B1.7 

 2º-MACS2B1.7.4 
 - Interpreta a 
 solución 
 matemática do 
 problema no 
 contexto da 
 realidade. 

 Interpreta a 
 solución 
 matemática do 
 problema no 
 contexto da 
 realidade 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B1.7 

 2º-MACS2B1.7.5 
 - Realiza 
 simulacións e 
 predicións, en 
 contexto real, 
 para valorar a 
 adecuación e as 
 limitacións dos 
 modelos, e 
 propón melloras 
 que aumenten a 
 súa eficacia. 

 Realiza 
 simulacións e 
 predicións, en 
 contexto real, para 
 valorar a 
 adecuación e as 
 limitacións dos 
 modelos, e propón 
 melloras que 
 aumenten a súa 
 eficacia. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MACS-B1.8 

 2º-2B1.8.1 - 
 Reflexiona sobre 
 o proceso e 
 obtén 
 conclusións 
 sobre os logros 
 conseguidos, 
 resultados 
 mellorables, 
 impresións 
 persoais do 
 proceso, etc.v, e 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 



 valorando outras 
 opinións. 

 MACS-B1.9 

 2º-MACS2B1.9.1 
 - Desenvolve 
 actitudes 
 axeitadas para o 
 traballo en 
 matemáticas 
 (esforzo, 
 perseveranza, 
 flexibilidade e 
 aceptación da 
 crítica razoada, 
 convivencia coa 
 incerteza, 
 tolerancia da 
 frustración, 
 autoanálise 
 continuo, etc.). 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CSC 
 CSIEE 

 MACS-B1.9 

 2º-MACS2B1.9.2 
 - Formúlase a 
 resolución de 
 retos e 
 problemas coa 
 precisión, 
 esmero e 
 interese 
 adecuados ao 
 nivel educativo e 
 á dificultade da 
 situación. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MACS-B1.9 

 2º-MACS2B1.9.3 
 - Desenvolve 
 actitudes de 
 curiosidade e 
 indagación, 
 xunto con 
 hábitos de 
 formular e 
 formularse 
 preguntas e 
 procurar 
 respostas 
 axeitadas, 
 revisar de forma 
 crítica os 
 resultados 
 encontrados; etc. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Investigacións. 

 CMCT 
 CAA 

 MACS-B1.1 
 0 

 2º-MACS2B1.10. 
 1 - Toma 
 decisións nos 
 procesos de 
 resolución de 
 problemas, de 
 investigación, de 
 matematización 
 ou de 
 modelización, e 
 valora as 
 consecuencias 
 destas e a 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CSIEE 



 conveniencia 
 pola súa 
 sinxeleza e 
 utilidade. 

 MACS-B1.1 
 1 

 2º-MACS2B1.11. 
 1 - Reflexiona 
 sobre os 
 procesos 
 desenvolvidos, 
 tomando 
 conciencia das 
 súas estruturas, 
 valorando a 
 potencia, a 
 sinxeleza e a 
 beleza das ideas 
 e dos 
 métodosutilizado 
 s, e aprender 
 diso para 
 situacións 
 futuras. 

 Reflexiona sobre 
 os procesos 
 desenvolvidos, 
 tomando 
 conciencia das 
 súas estruturas, 
 valorando a 
 potencia, a 
 sinxeleza e a 
 beleza das ideas e 
 dos 
 métodosutilizados, 
 e aprender diso 
 para situacións 
 futuras. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CAA 

 MACS-B1.1 
 2 

 2º-MACS2B1.12. 
 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CD 
 CMCT 

 MACS-B1.1 
 2 

 2º-MACS2B1.12. 
 2 - Utiliza medios 
 tecnolóxicos para 
 facer 
 representacións 
 gráficas de 
 funcións con 
 expresións 
 alxébricas 
 complexas e 
 extraer 
 información 
 cualitativa e 
 cuantitativa 
 sobre elas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MACS-B1.1 
 2 

 2º-MACS2B1.12. 
 3 - Deseña 
 representacións 
 gráficas para 
 explicar o 
 proceso seguido 
 na solución de 
 problemas, 

 Deseña 
 representacións 
 gráficas para 
 explicar o proceso 
 seguido na 
 solución de 
 problemas, 
 mediante a 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 



 mediante a 
 utilización de 
 medios 
 tecnolóxicos 

 utilización de 
 medios 
 tecnolóxicos 

 MACS-B1.1 
 2 

 2º-MACS2B1.12. 
 4 - Recrea 
 ámbitos e 
 obxectos 
 xeométricos con 
 ferramentas 
 tecnolóxicas 
 interactivas para 
 amosar, analizar 
 e comprender 
 propiedades 
 xeométricas. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 

 MACS-B1.1 
 3 

 2º-MACS2B1.13. 
 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. 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CD 

 MACS-B1.1 
 3 

 2º-MACS2B1.13. 
 2 - Utiliza os 
 recursos creados 
 para apoiar a 
 exposición oral 
 dos contidos 
 traballados na 
 aula. 

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

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Exposición 
 dun tema. 

 CCL 

 MACS-B1.1 
 3 

 2º-MACS2B1.13. 
 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 

 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. 

 X  X  X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CD CAA 



 establecendo 
 pautas de 
 mellora. 

 MACS-B2.1 

 2º-MACS2B2.1.1 
 - Dispón en 
 forma de matriz 
 información 
 procedente do 
 ámbito social 
 para poder 
 resolver 
 problemas con 
 maior eficacia. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B2.1 

 2º-MACS2B2.1.2 
 - Utiliza a 
 linguaxe matricial 
 para representar 
 datos facilitados 
 mediante táboas 
 e para 
 representar 
 sistemas de 
 ecuacións 
 lineais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B2.1 

 2º-MACS2B2.1.3 
 - Realiza 
 operacións con 
 matrices e aplica 
 as propiedades 
 destas 
 operacións 
 adecuadamente, 
 de xeito manual 
 e co apoio de 
 medios 
 tecnolóxicos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B2.2 

 2º-MACS2B2.2.1 
 - Formula 
 alxebricamente 
 as restricións 
 indicadas nunha 
 situación da vida 
 real e o sistema 
 de ecuacións 
 lineais formulado 
 (como máximo 
 de tres 
 ecuacións e tres 
 incógnitas), 
 resólveo nos 
 casos que sexa 
 posible e aplícao 
 para resolver 
 problemas en 
 contextos reais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B2.2 

 2º-MACS2B2.2.2 
 - Aplica as 
 técnicas gráficas 
 de programación 
 lineal 
 bidimensional 

 Aplica as técnicas 
 gráficas de 
 programación lineal 
 bidimensional para 
 resolver problemas 
 de optimización de 

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 



 para resolver 
 problemas de 
 optimización de 
 funcións lineais 
 que están 
 suxeitas a 
 restricións, e 
 interpreta os 
 resultados 
 obtidos no 
 contexto do 
 problema. 

 funcións lineais 
 que están suxeitas 
 a restricións, e 
 interpreta os 
 resultados obtidos 
 no contexto do 
 problema. 

 MACS-B3.1 

 2º-MACS2B3.1.1 
 - Modeliza con 
 axuda de 
 funcións 
 problemas 
 formulados nas 
 ciencias sociais e 
 descríbeos 
 mediante o 
 estudo da 
 continuidade, 
 tendencias, 
 ramas infinitas, 
 corte cos eixes, 
 etc. 

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

 X  X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B3.1 

 2º-MACS2B3.1.2 
 - Calcula as 
 asíntotas de 
 funcións sinxelas 
 racionais, 
 exponenciais e 
 logarítmicas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B3.1 

 2º-MACS2B3.1.3 
 - Estuda a 
 continuidade nun 
 punto dunha 
 función 
 elemental ou 
 definida a 
 anacos utilizando 
 o concepto de 
 límite. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B3.2 

 2º-MACS2B3.2.1 
 - Representa 
 funcións e obtén 
 a expresión 
 alxébrica a partir 
 de datos 
 relativos ás súas 
 propiedades 
 locais ou globais, 
 e extrae 
 conclusións en 
 problemas 
 derivados de 
 situacións reais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B3.2 
 2º-MACS2B3.2.2 
 - Formula 
 problemas de 

 Formula problemas 
 de optimización 
 sobre fenómenos 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas.  CMCT 



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

 relacionados coas 
 ciencias sociais, 
 resólveos e 
 interpreta o 
 resultado obtido 
 dentro do contexto. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 MACS-B3.3 

 2º-MACS2B3.3.1 
 - Aplica a regra 
 de Barrow ao 
 cálculo de 
 integrais 
 definidas de 
 funcións 
 elementais 
 inmediatas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B3.3 

 2º-MACS2B3.3.2 
 - Aplica o 
 concepto de 
 integral definida 
 para calcular a 
 área de recintos 
 planos 
 delimitados por 
 unha ou dúas 
 curvas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.1 

 2º-MACS2B4.1.1 
 - Calcula a 
 probabilidade de 
 sucesos en 
 experimentos 
 simples e 
 compostos 
 mediante a regra 
 de Laplace, as 
 fórmulas 
 derivadas da 
 axiomática de 
 Kolmogorov e 
 diferentes 
 técnicas de 
 reconto. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.1 

 2º-MACS2B4.1.2 
 - Calcula 
 probabilidades 
 de sucesos a 
 partir dos 
 sucesos que 
 constitúen unha 
 partición do 
 espazo mostral. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.1 

 2º-MACS2B4.1.3 
 - Calcula a 
 probabilidade 
 final dun suceso 
 aplicando a 
 fórmula de 
 Bayes. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 



 MACS-B4.1 

 2º-MACS2B4.1.4 
 - Resolve unha 
 situación 
 relacionada coa 
 toma de 
 decisións en 
 condicións de 
 incerteza en 
 función da 
 probabilidade 
 das distintas 
 opcións. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.2 

 2º-MACS2B4.2.1 
 - Valora a 
 representatividad 
 e dunha mostra a 
 partir do seu 
 proceso de 
 selección. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.2 

 2º-MACS2B4.2.2 
 - Calcula 
 estimadores 
 puntuais para a 
 media, varianza, 
 desviación típica 
 e proporción 
 poboacionais, e 
 aplícao a 
 problemas reais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.2 

 2º-MACS2B4.2.3 
 - Calcula 
 probabilidades 
 asociadas á 
 distribución da 
 media mostral e 
 da proporción 
 mostral, 
 aproximándoas 
 pola distribución 
 normal de 
 parámetros 
 axeitados a cada 
 situación, e 
 aplícao a 
 problemas de 
 situacións reais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.2 

 2º-MACS2B4.2.4 
 - Constrúe, en 
 contextos reais, 
 un intervalo de 
 confianza para a 
 media 
 poboacional 
 dunha 
 distribución 
 normal con 
 desviación típica 
 coñecida. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.2 
 2º-MACS2B4.2.5 
 - Constrúe, en 
 contextos reais, 

 Constrúe, en 
 contextos reais, un 
 intervalo de 

 X 
 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas.  CMCT 



 un intervalo de 
 confianza para a 
 media 
 poboacional e 
 para a 
 proporción no 
 caso de mostras 
 grandes. 

 confianza para a 
 media poboacional 
 e para a proporción 
 no caso de mostras 
 grandes. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 MACS-B4.2 

 2º-MACS2B4.2.6 
 - Relaciona o 
 erro e a 
 confianza dun 
 intervalo de 
 confianza co 
 tamaño mostral, 
 e calcula cada un 
 destes tres 
 elementos, 
 coñecidos os 
 outros dous, e 
 aplícao en 
 situacións reais. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.3 

 2º-MACS2B4.3.1 
 - Utiliza as 
 ferramentas 
 necesarias para 
 estimar 
 parámetros 
 descoñecidos 
 dunha poboación 
 e presentar as 
 inferencias 
 obtidas mediante 
 un vocabulario e 
 representacións 
 axeitadas. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CCL 
 CMCT 

 MACS-B4.3 

 2º-MACS2B4.3.2 
 - Identifica e 
 analiza os 
 elementos dunha 
 ficha técnica nun 
 estudo estatístico 
 sinxelo. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Probas 
 específicas. 

 INSTRUMENTOS: Proba 
 obxectiva. 

 CMCT 

 MACS-B4.3 

 2º-MACS2B4.3.3 
 - Analiza de xeito 
 crítico e 
 argumentado 
 información 
 estatística 
 presente nos 
 medios de 
 comunicación e 
 noutros ámbitos 
 da vida cotiá. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: Análise 
 das producións dos alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: Traballo de 
 aplicación e síntese. 

 CMCT 
 CSC 

 C. MÍNIMOS ESIXIBLES 



 Tendo  en  conta  as  recomendacións  do  grupo  de  traballo  da  CIUG,  os  contidos  mínimos 
 esixibles que deben acadar os estudantes da materia Matemáticas Aplicadas ás CCSS II son: 

 1. NÚMEROS E ÁLXEBRA. 

 Matrices e determinantes: 

 ●  Estudo  das  matrices  como  ferramenta  para  manexar  e  operar  con  datos  estruturados  en 
 táboas. Clasificación de matrices. 

 ●  Operacións  con  matrices:  transposición,  suma,  produto  por  escalares,  produto  de 
 matrices (coñecer a non conmutatividade). 

 ●  Determinantes ata orde 3. 
 ●  Rango  dunha  matriz.  Cálculo  polo  método  de  Gauss  ou  por  determinantes.  Non  se 

 considerará o estudo do rango dunha matriz dependente dun parámetro. 
 ●  Matriz  inversa.  Cálculo  de  matrices  inversas,  ata  matrices  de  orde  3×3,  e  para  o  seu 

 cálculo pódese utilizar o método de Gauss ou determinantes. 
 ●  Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións). 
 ●  Aplicación  das  operacións  con  matrices  e  das  súas  propiedades  na  resolución  de 

 problemas en contextos reais. 

 Sistemas de ecuacións: 

 ●  Expresión matricial dun sistema de ecuacións lineais. 
 ●  Clasificación dos sistemas de ecuacións lineais segundo o número de solucións. 
 ●  Discusión  e  resolución  de  sistemas  de  ecuacións  lineais  ata  un  máximo  de  tres 

 ecuacións  con  tres  incógnitas.  Non  se  considerará  a  discusión  e  resolución  de  sistemas 
 dependentes  dun  parámetro;  a  discusión  e  a  resolución  poderá  facerse  por  calquera 
 método. 

 ●  Resolución  de  problemas  con  enunciados  relativos  ás  ciencias  sociais  e  a  economía  que 
 poidan  resolverse  mediante  a  formulación  de  sistemas  de  ecuacións  lineais  con  dúas  ou 
 tres incógnitas, interpretando as solucións nos termos do enunciado. 

 Programación lineal: 

 ●  Inecuacións  lineais  cunha  ou  dúas  incógnitas.  Sistemas  de  inecuacións.  Resolución 
 gráfica e alxébrica. 

 ●  Programación  lineal  bidimensional.  Rexión  factible.  Determinación  e  interpretación  das 
 solucións óptimas. 

 ●  Aplicación  da  programación  lineal  á  resolución  de  problemas  sociais,  económicos  e 
 demográficos 

 Resumindo: 

 ➔  É  importante  que  saiban  utilizar  matrices  para  organizar  e  codificar  informacións;  operar 
 con matrices e interpretar os resultados obtidos. 

 ➔  Expresar  en  linguaxe  alxébrica  problemas  de  ámbito  cotián  (sobre  todo  de  tipo 
 económico  e  social)  coa  axuda  dos  instrumentos  alxébricos  precisos  (matrices,  sistemas 
 lineais,  programación  lineal  bidimensional…)  para  dar  solución  a  ditos  problemas 
 expresando as respostas no seu contexto. 

 2. ANÁLISE. 



 Límites e continuidade de funcións: 

 ●  Determinación  das  asíntotas  de  funcións  racionais  sinxelas,  exponenciais,  e 
 logarítmicas. Interpretación do seu significado dentro dun contexto. 

 ●  Continuidade dunha función nun punto. Tipos de descontinuidades. 
 ●  Estudo da continuidade en funcións elementais e definidas a anacos. 
 ●  Descrición  e  análise  de  situacións  do  ámbito  das  ciencias  sociais  e  da  economía 

 modelizados  coa  axuda  de  funcións,  mediante  o  estudo  e  interpretación  das  súas 
 asíntotas, estudo da continuidade, puntos de cortes cos eixes, etc 

 Aplicación das derivadas: 

 ●  Taxa de variación instantánea. 
 ●  Recta tanxente a unha curva nun punto. 
 ●  Estudo  do  crecemento  e  decrecemento,  dos  extremos  (máximos  e  mínimos),  da 

 concavidade  e  convexidade[∗]  e  dos  puntos  de  inflexión  de  funcións  polinómicas, 
 racionais  e  irracionais  sinxelas,  exponenciais  e  logarítmicas  (tamén  sinxelas)  e  funcións 
 definidas a anacos. Interpretación dentro dun contexto. 

 ●  Representación  gráfica  das  funcións  antes  citadas  a  partir  das  súas  propiedades  locais 
 e globais. Análise e descrición de situacións nun contexto dado. 

 ●  Resolución  de  problemas  de  optimización  relacionados  coas  ciencias  sociais  e  a 
 economía. 

 Cálculo integral: 

 ●  Concepto de primitiva. Integral indefinida. 
 ●  Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas. 
 ●  Integral definida. Regra de Barrow. 
 ●  Aplicación  ao  cálculo  de  áreas  de  rexións  planas  limitadas  por  unha  curva  polinómica  e 

 unha  ou  varias  rectas  ou  ben  por  dúas  curvas  polinómicas,  que  sexan  facilmente 
 representables. 

 Resumindo: 

 ➔  Desenvolver  os  procedementos  máis  comúns  para  o  cálculo  de  límites  e  derivadas,  co 
 emprego das ideas básicas e a terminoloxía que proporciona a Análise Matemática. 

 ➔  Utilizar  as  técnicas  matemáticas  máis  usuais  para  estudar  as  propiedades  locais  e 
 globais  das  funcións  extraídas  de  fenómenos  aplicados  ás  Ciencias  Sociais, 
 especialmente  no  apartado  de  derivación,  representacións  gráficas,  gráficas  das 
 funcións  definidas  a  anacos,  e  en  xeral,  utilidade  das  funcións  e  as  súas  gráficas  como 
 relación entre magnitudes en problemas extraídos do ámbito económico e social. 

 ➔  Resolver  problemas  de  optimización  extraídos  de  contextos  socioeconómicos  coa  axuda 
 do cálculo diferencial. 

 ➔  Utilizar  o  cálculo  integral  para  calcular  a  área  de  recintos  planos  limitados  por  rectas  e  a 
 gráfica  dunha  función  definida  a  anacos,  por  rectas  e  unha  curva  polinómica  ou  por  dúas 
 curvas polinómicas. 

 3.ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE. 

 Cálculo de probabilidades. Probabilidade condicionada: 

 ●  Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos. Regra de Laplace. 
 ●  Experimentos  simples  e  compostos.  Diagramas  de  árbore  e  táboas  de  continxencia. 



 Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
 ●  Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
 ●  Aplicación  do  cálculo  de  probabilidades  á  resolución  de  problemas  en  contextos 

 relacionados coas ciencias sociais 

 Estimación e mostraxe: 

 ●  Poboación  e  mostra.  Métodos  de  selección  dunha  mostra.  Tamaño  e  representatividade 
 dunha mostra. 

 ●  Parámetros  dunha  poboación.  Estatísticos  obtidos  a  partir  dunha  mostra.  Cálculo  de 
 estimadores  puntuais  para  a  media,  varianza,  desviación  típica  e  proporcións 
 poboacionais. 

 ●  Distribución  da  media  mostral  dunha  poboación  normal.  Distribución  da  proporción 
 mostral no caso de mostras grandes. Aplicación á resolución de problemas 

 Intervalos de confianza: 

 ●  Intervalo  de  confianza  para  a  media  poboacional  dunha  distribución  normal  con 
 desviación típica coñecida. 

 ●  Intervalo de confianza para a proporción no caso de mostras grandes. 
 ●  Relación entre confianza, erro e tamaño mostral. 
 ●  Aplicación á resolución de problemas. Interpretación dentro dun contexto. 

 Resumindo: 

 ➔  Caracterizar  os  sucesos  dun  experimento  estocástico,  fixando  as  probabilidades,  tanto 
 en  situacións  simples  como  compostas,  dependentes  ou  independentes,  usando 
 técnicas  simples  de  reconto,  diagramas  de  árbore,  táboas  de  continxencia,…,  así  como 
 utilizar  propiedades  da  probabilidade  e  da  álxebra  de  sucesos  (unión,  intersección, 
 diferencia,  suceso  contrario,  leis  de  Morgan)  que  permitan  chegar  a  obter  ditas 
 probabilidades  (os  problemas  de  probabilidade  que  se  propoñan  poderanse  resolver  sen 
 utilizar técnicas específicas de combinatoria). 

 ➔  Utilizar  a  distribución  da  media  mostral  dunha  poboación  normal  e  a  distribución  da 
 proporción  mostral  para  realizar  cálculos  de  probabilidades  en  diferentes  contextos, 
 empregando  a  aproximación  pola  distribución  normal  de  parámetros  axeitados  a  cada 
 situación. 

 ➔  Obter  intervalos  de  confianza  para  a  media  e  para  a  proporción  e  resolver  problemas 
 relacionados co erro, nivel de confianza e tamaño mostral 

 D. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Combinarase  a  exposición  de  contidos  por  parte  do  profesorado  coa  realización  por  parte  do 
 alumnado de tarefas de aplicación da teoría. 

 Na  exposición  de  contidos  o  papel  do  profesorado  terá  un  carácter  comunicativo  no  que  se  evite 
 o  modelo  de  clase  tipo  lección  maxistral,  aplicando  distintas  estratexias  para  conseguir  a 
 implicación  e  participación  do  grupo:  interrogando,  facendo  reflexionar,  abrindo  o  debate  cando 
 proceda, atendendo ás dúbidas individuais… 

 As posibles actividades a realizar ao longo do curso están clasificadas na seguinte relación: 

 ●  Explicación teórica 
 ●  Realización de exercicios individuais 
 ●  Resolución de problemas 



 ●  Práctica con calculadora 
 ●  Proxección de vídeo ilustrativo 
 ●  Utilización de ferramentas informáticas (Geogebra, folla de cálculo...) 
 ●  Actividades en liña 
 ●  Realización dun traballo de investigación 

 E. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Empregarase  como  referencia  o  libro  de  texto  da  editorial  Santillana.  Ademais, 
 complementaranse con: 

 ●  Apuntamentos elaborados polo profesorado. 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesorado. 
 ●  Programas  informáticos  e  aplicacións  móbiles  específicos  de  matemáticas  (Geogebra, 

 folla de cálculo, etc.). 

 F. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 F.1.  AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  posta  en 
 común  sobre  os  contidos  traballados  no  curso  anterior,  na  observación  directa  do  xeito  de 
 traballar  durante  as  primeiras  clases  e  na  información  recabada  polo  profesorado  sobre  o  curso 
 anterior.  Os  resultados  da  avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da 
 materia.  A  realización  desta  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na 
 materia polo grupo-clase nos cursos anteriores. 

 F.2.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ●  Probas escritas 
 ●  Realización  e  corrección  de  tarefas  e  actividades  escollidas  de  xeito  ocasional  pero 

 habitual,  que  constituirán  un  portafolio  persoal,  co  gallo  de  comprobar  a  evolución  do 
 alumnado  e  detectar  necesidades  específicas  de  carácter  individual.  Poderán  ser  tanto  en 
 papel coma online. 

 F.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DAS PROBAS ESCRITAS 

 Nas  probas  escritas  terase  en  conta  o  nivel  de  rigor  e  de  expresión  matemática  de  xeito  que  se 
 poderá  restar  ata  un  máximo  de  1  punto  por  falta  de  formalismo,  por  incoherencia  ou  por 
 incorrer en erros de notación. 

 Na  resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación 



 de  pasos  (por  exemplo  o  procedemento  para  resolver  problemas  mediante  técnicas  de 
 programación  lineal)  repartirase  a  puntuación  asignada  á  pregunta  entre:  síntese  dos  datos  e 
 elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a  planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución 
 dos cálculos e a redacción axeitada das respostas. 

 Nos  exercicios  que  impliquen  unicamente  procedementos  (cálculos  ou  operacións,  resolución 
 de  sistemas,  obtención  de  límites  e  derivadas,  etc.),  puntuarase  a  resposta  proporcionalmente 
 aos  pasos  correctos  conseguidos  (sen  excluír  a  posibilidade  de  penalización  comentada  ao 
 principio). 

 F.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Realizaranse  dúas  probas  escritas  por  avaliación,  de  modo  que  na  segunda  proba  se  incluirán 
 contidos da primeira. 

 A  cualificación  de  cada  avaliación  consistirá  nunha  media  ponderada  que  teña  en  conta  os 
 seguintes  pesos:  a  primeira  proba  escrita  terá  un  peso  do  25%  na  nota  da  avaliación  e  a 
 segunda  proba  escrita  terá  un  peso  do  50%.  O  25%  restante  da  nota  da  avaliación  virá  dado 
 pola evolución e o traballo diario que se comprobará a partir do portafolio persoal. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4, 
 se a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Para  recuperar  a  materia  farase  un  exame  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá 
 recuperar  soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento. 
 Será necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 Na convocatoria extraordinaria farase unha única proba escrita sobre os contidos da materia.  

 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  participación  en  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 

 Cando o Departamento o estime oportuno poderanse realizar exames fóra do horario lectivo. 



 3.5. MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 A.  CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA O CURSO 

 Na seguinte táboa, reflíctese a relación entre os obxectivos (mediante a letra correspondente) e 
 os contidos e criterios de avaliación extraídos do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
 establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
 Autónoma de Galicia. 

   

 Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato 

 Obxectivos  Contidos  Criterios de avaliación 

 Bloque 1. Mostraxe 

 ●  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. 

 ●  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. 

 ●  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. 

 Bloque 2. Estatística inferencial 



 ●  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. 

 Bloque 3. 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. 

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

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

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

 ●  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. 

 Bloque 4. Series temporais 

 ●  i 
 ●  i 

 ●  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. 

 Bloque 5. Programación lineal 

 ●  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. 

 Bloque 6. Métodos numéricos 



 ●  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. 

 ●  B6.6. Interpolación polinómica. 

 ●  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. 

 ●  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. 

 B.  CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES 

   

 Na  seguinte  táboa  sintetízase  o  grao  mínimo  de  consecución  de  cada  estándar,  así  como  a  súa 
 distribución  temporal  por  trimestres,  o  procedemento  e  instrumento  de  avaliación 
 correspondente a cada un e a súa contribución ás diferentes competencias clave. 

 Estándares 
 Grao mínimo para superar 
 a área 
 Indicador mínimo de logro 

 T 1  T 2  T 3 

 CRITERIOS  PARA A 
 CUALIFICACIÓN 

 C.C.  Instrumentos de 
 avaliación / 

 Procedementos de 
 avaliación 

 Bloque 1: Mostraxe 
 2º-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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 
 Intercambios orais cos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
  Proba obxectiva. 
 Posta en común. 

 CMCT 

 2º-MENB1.2.1 - Valora a 
 representatividade dunha 
 mostra a partir do seu 
 proceso de selección. 

 Valora a representatividade 
 dunha mostra.  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 
 CSIEE 



 2º-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. 

 Aplica os conceptos 
 relacionados coa mostraxe 
 para obter datos estatísticos 
 dunha poboación. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Intercambios orais cos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 
 Posta en común. 

 CMCT 

 2º-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. 

 Analiza de forma crítica e 
 argumentada información 
 estatística presente nos 
 medios de comunicación . 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Intercambios orais cos 
 alumnos/as. 

 INSTRUMENTOS: 
 Posta en común. 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CSC 
 CCEC 

 Bloque 2: Estatística inferencial 
 2º-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. 

 Obtén estimadores puntuais 
 de diversos parámetros 
 poboacionais e os intervalos 
 de confianza de parámetros 
 poboacionais . 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 

 2º-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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 
 CAA 

 Bloque 3: Probabilidade condicionada 
 2º-MENB3.1.1 - Aplica as 
 regras do produto, as 
 probabilidades totais e a 
 regra de Bayes ao cálculo 
 de probabilidades de 
 sucesos. 

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

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 

 2º-MENB3.2.1 - Identifica 
 fenómenos da vida cotiá 
 que se modelizan mediante 
 cadeas de Markov, 

 Identifica fenómenos da vida 
 cotiá que se modelizan 
 mediante cadeas de Markov. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 

 CMCT 



 distingue os seus estados, 
 represéntaos e calcula as 
 probabilidades 
 correspondentes, utilizando 
 as operacións con matrices 
 ou outros métodos 

 Proba obxectiva. 

 Bloque 4: Series temporais 
 2º-MENB4.1.1 - Describe e 
 interpreta, cualitativa e 
 cuantitativa-mente, 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. 

 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. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CCL 
 CMCT 

 Bloque 5: Programación lineal 
 2º-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. 

 Resolve problemas 
 provenientes de diversos 
 campos, utilizando a linguaxe 
 alxébrica con soltura e a 
 programación lineal con dúas 
 variables para obter a 
 solución. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 
 CAA 
 CSC 

 Bloque 6: Métodos numéricos 
 2º-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. 

 Analiza os problemas e 
 determina o método de 
 cálculo da solución 
 apropiado a cada caso, 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: . 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 
 CSIEE 

 2º-MENB6.1.2 - Calcula 
 áreas utilizando métodos 
 numéricos. 

 Calcula áreas.  X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 

 2º-MENB6.2.1 - Axusta os 
 datos obtidos a partir 
 dunha situación empírica a 
 unha función e obtén 
 valores descoñecidos, 

 Axusta os datos obtidos a  
 unha función e obtén valores 
 descoñecidos. 

 X 

 PROCEDEMENTOS: 
 Probas específicas. 

 INSTRUMENTOS: 
 Proba obxectiva. 

 CMCT 



 utilizando técnicas de 
 interpolación e 
 extrapolación. 

 2º-MENB6.2.2 - Analiza 
 relacións entre variables 
 que non se axusten a 
 ningunha fórmula alxébrica 
 e amosa destreza no 
 manexo de datos 
 numéricos. 

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

 X 
 PROCEDEMENTOS: 

 INSTRUMENTOS: 
 CMCT 

 C. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 Combinaranse  a  exposición  de  contidos  por  parte  do  profesorado  coa  realización  por  parte  do 
 alumnado de tarefas de aplicación da teoría. 

 Na  exposición  de  contidos  o  papel  do  profesorado  terá  un  carácter  comunicativo  no  que  se  evite 
 o  modelo  de  clase  tipo  lección  maxistral,  aplicando  distintas  estratexias  para  conseguir  a 
 implicación  e  participación  do  grupo:  interrogando,  facendo  reflexionar,  abrindo  o  debate  cando 
 proceda, atendendo ás dúbidas individuais... 

 As posibles actividades a  realizar ao longo do curso  están  clasificadas na  seguinte relación: 

 ●  Explicación teórica 
 ●  Realización de exercicios individuais 
 ●  Resolución de problemas 
 ●  Práctica con calculadora 
 ●  Utilización de ferramentas informáticas (Geogebra, folla de cálculo...) 
 ●  Actividades en liña (na aula de informática) 
 ●  Realización dun traballo 

   

 D.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Principalmente consistirán en apuntamentos elaborados polo profesorado. Ademais, 
 complementaranse con: 

 ●  Libros de texto a modo de consulta (dispoñibles na biblioteca do centro). 
 ●  Enderezos web facilitados polo profesorado. 
 ●  Programas   informáticos   e   aplicacións   móbiles   específicas   de   matemáticas 

 (Geogebra, folla de cáculo). 

   

 E. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 E.1.  AVALIACIÓN INICIAL 

 A  avaliación  inicial  realizarase  durante  a  primeira  semana  do  curso.  Consistirá  nunha  posta  en 
 común  sobre  os  contidos  traballados  no  curso  anterior,  na  observación  directa  do  xeito  de 
 traballar  durante  as  primeiras  clases  e  na  información  recabada  polo  profesorado  sobre  o  curso 



 anterior.  Os  resultados  da  avaliación  inicial  non  computarán  á  hora  de  calcular  a  cualificación  da 
 materia.  A  realización  desta  avaliación  inicial  ten  como  obxectivo  coñecer  o  nivel  acadado  na 
 materia polo grupo-clase nos cursos anteriores. 

 E.2.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Os instrumentos de avaliación empregados serán: 

 ●  Probas escritas. 
 ●  Realización  e  corrección  de  tarefas  e  actividades  escollidas  de  xeito  ocasional  pero 

 habitual,  que  constituirán  un  portafolio  persoal,  co  gallo  de  comprobar  a  evolución  do 
 alumnado  e  detectar  necesidades  específicas  de  carácter  individual.  Poderán  ser  tanto  en 
 papel coma online. 

 E.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DAS PROBAS ESCRITAS 

 Nas  probas  escritas  terase  en  conta  o  nivel  de  rigor  e  de  expresión  matemática  de  xeito  que  se 
 poderá  restar  ata  un  máximo  de  1  punto  por  falta  de  formalismo,  por  incoherencia  ou  por 
 incorrer en erros de notación. 

 Na  resolución  de  problemas  ou  exercicios  que  sendo  mecánicos  requiran  dunha  concatenación 
 de  pasos  (por  exemplo  o  procedemento  para  resolver  problemas  mediante  técnicas  de 
 programación  lineal)  repartirase  a  puntuación  asignada  á  pregunta  entre:  síntese  dos  datos  e 
 elección  das  fórmulas  -ou  similar-  a  utilizar,  a  planificación  e  pasos  na  resolución,  a  execución 
 dos cálculos e a redacción axeitada das respostas. 

 Nos  exercicios  que  impliquen  unicamente  procedementos  (cálculos  ou  operacións,  resolución 
 de  sistemas,  obtención  de  límites  e  derivadas,  etc.),  puntuarase  a  resposta  proporcionalmente 
 aos  pasos  correctos  conseguidos  (sen  excluír  a  posibilidade  de  penalización  comentada  ao 
 principio). 

 E.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Realizarase  unha  proba  escrita  por  avaliación.  A  cualificación  de  cada  avaliación  consistirá  na 
 seguinte  media  aritmética:  a  proba  escrita  terá  un  peso  do  50%  na  nota  da  avaliación,  mentres 
 que  o  outro  50%  virá  dado  polo  evolución  e  o  traballo  diario  que  se  comprobará  a  partir  do 
 portafolio persoal. 

 A nota final será a media aritmética das tres avaliacións, aplicando truncamento. 

 Para  superar  a  materia  será  necesario  ter  superadas  as  tres  avaliacións.  Excepcionalmente, 
 poderá  superar  a  materia  o  alumnado  que  teña  só  unha  avaliación  suspensa  cunha  nota  de  4, 
 se a nota final é igual ou superior a cinco. 

 Para  recuperar  a  materia  farase  un  exame  das  avaliacións  suspensas.  Cada  estudante  deberá 
 recuperar  soamente  aquela  ou  aquelas  avaliacións  que  non  tivese  superado  no  seu  momento. 
 Será necesario, igualmente, ter superadas as tres partes. 

 Na convocatoria extraordinaria farase unha única proba escrita sobre os contidos da materia.  



 Cando  un  estudante  falte  a  un  exame  deberá  ser  por  unha  causa  xustificada,  ben  por 
 enfermidade  (debendo  entregar  o  correspondente  xustificante  médico),  participación  en  probas 
 deportivas  de  alto  nivel  ou  ben  por  unha  causa  de  forza  maior,  e  só  nestes  casos  se  fará  o 
 exame outro día. 



 4. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO 
 E A PRÁCTICA DOCENTE 

 Utilizaranse como modelo as seguintes táboas: 

 ESCALA 

 INDICADORES  1  2  3  4 

 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 

 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 

 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do alumnado 

 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 

 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. 

 Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 

 Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. 

 Ofrécense a cada estudante as explicacións individualizadas que precisa. 

 Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

 Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. 

 Combínase o traballo individual e en equipo. 

 Poténcianse estratexias de animación á lectura. 

 Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. 

 Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. 

 Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. 

 Analízanse  e  coméntanse  co  alumnado  os  aspectos  máis  significativos  derivados 
 da corrección das probas, traballos, etc. 



 5.  ORGANIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES,  SEGUIMENTO,  AVALIACIÓN  E 
 RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

 Alumnado da ESO 
 Dado  o  deseño  helicoidal  do  currículo  das  materias  de  Matemáticas,  observarase  e  valorarase 
 se  o  alumnado  da  ESO  consegue  alcanzar  os  estándares  de  aprendizaxe  básicos  do  curso 
 anterior, a partir do traballo realizado no curso actual. 

 ●  O  alumnado  coas  Matemáticas  pendentes  de  1º  ESO  que  aprobe  a  1ª  e  a  2ª  avaliación 
 de 2º ESO, aprobará a materia de 1º ESO. 

 ●  O  alumnado  coas  Matemáticas  pendentes  de  2º  ESO  que  aprobe  a  1ª  e  a  2ª  avaliación 
 de 3º ESO, aprobará a materia de 2º ESO. 

 ●  O  alumnado  coas  Matemáticas  (tanto  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  como 
 Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas)  pendentes  de  3º  ESO  que  aprobe  a  1ª  e  a  2ª 
 avaliación  das  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  de  4º  ESO,  aprobará 
 a materia de 3º ESO. 

 ●  O  alumnado  coas  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Aplicadas  pendentes  de  3º 
 ESO  que  aprobe  a  1ª  e  a  2ª  avaliación  das  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas 
 Aplicadas de 4º ESO, aprobará a materia de 3º ESO. 

 O  alumnado  que  non  consiga  superar  a  materia  pendente  da  forma  anteriormente  descrita 
 deberá  realizar  unha  proba  escrita  que  versará  sobre  a  totalidade  da  materia  pendente.  Dita 
 proba realizarase o mércores 4 de maio ás 16:30 horas. 

 Neste  último  caso,  os  contidos  da  materia  pendente  serán  os  que  se  poden  consultar  nesta 
 programación  para  dita  materia  no  presente  curso,  salvo  que  quedaran  contidos  sen  impartir  no 
 ano anterior, que non serán avaliados tampouco na pendente. 

 A  profesora  ou  profesor  que  imparte  docencia  no  presente  curso  a  cada  estudante  coa  materia 
 pendente,  será  quen  se  encarge  de  comunicarlle  as  instrucións  para  superar  a  materia,  resolver 
 dúbidas, realizar as correccións que resulten pertinentes e decidir as notas correspondentes. 

 Será  tamén  quen  atenderá  á  evolución  do  alumnado  e  detectará  as  súas  necesidades 
 específicas,  comentando  individualmente  os  resultados  obtidos,  realizando  unha  orientación  do 
 seu  traballo  e  podendo  propoñer,  de  ser  necesario,  material  extra  para  traballar  os  contidos  da 
 materia pendente. 

 O  Departamento  elaborará,  co  asesoramento  do  profesorado  que  impartiu  a  materia  no  curso 
 anterior, os exames para a materia pendente. 

 Alumnado de Bacharelato 
 O  alumnado  de  Bacharelato  que  teña  a  materia  de  Matemáticas  pendente  de  cursos  anteriores 
 poderá aprobala seguindo calquera das seguintes vías: 

 ●  Obtendo  unha  cualificación  igual  ou  maior  que  5  ao  facer  a  media  de  dous  exames 
 parciais  que  se  celebrarán  o  mércores  12  de  xaneiro  ás  16:30  horas  e  o  mércores  20  abril 



 ás 16:30 horas. 
 ●  Obtendo  unha  cualificación  igual  ou  maior  que  5  na  proba  final  que  se  realizará  o 

 mércores 4 de maio ás 16:30 horas. 
 ●  Obtendo  unha  cualificación  igual  ou  maior  que  5  no  exame  da  convocatoria 

 extraordinaria. 

 En  calquera  destes  casos,  os  contidos  da  materia  pendente  serán  os  que  se  poden  consultar 
 nesta  programación  para  dita  materia  no  presente  curso,  salvo  que  quedaran  contidos  sen 
 impartir no ano anterior, que non serán avaliados tampouco na pendente. 

 Para  facilitarlle  o  camiño  ao  alumnado,  o  Departamento  acordou  o  seguinte  plan  para  a 
 recuperación da materia pendente de cursos anteriores: 

 ❖  Dividirase a materia en dous parciais. 
 ❖  A  principio  de  curso  e  no  mes  de  xaneiro  o  alumnado  poderá  recoller  voluntariamente  un 

 boletín de exercicios de repaso para preparar cada parcial. 
 ❖  A  profesora  ou  profesor  que  imparte  docencia  no  presente  curso  a  cada  estudante 

 encargarase  de  comunicarlle  as  instrucións  para  superar  a  materia  e  as  datas  dos 
 exames.  Tamén  será  quen  corrixa  os  exercicios  entregados,  aclare  dúbidas,  corrixa  os 
 exames e poña as notas correspondentes. 

 ❖  O  Departamento  elaborará,  co  asesoramento  do  profesorado  que  impartiu  a  materia  no 
 curso anterior, os boletíns de exercicios e os exames para a materia pendente. 

 ❖  Ditos boletíns incluirán todos os modelos de exercicios que figurarán logo nos exames. 
 ❖  A  entrega  dos  exercicios  ben  resoltos  tan  só  servirá  para  redondear  a  súa  nota 

 positivamente. 

 O  alumnado  de  2º  Bacharelato  Nocturno  coa  materia  pendente  do  curso  anterior  matricularase 
 na  materia  de  1º  Bacharelato  e  asistirá  e  participará  na  clase  coma  se  fose  outra  materia  máis. 
 Sen  embargo,  a  súa  nota  final  calcularase  de  xeito  diferente,  posto  que  deben  presentarse  ás 
 probas escritas pero non teñen que realizar o traballo de investigación e síntese. 

 Toda  a  información  incluída  nos  dous  apartados  precedentes  será  comunicada  ao  alumnado  por 
 escrito nas primeiras semanas do curso. 



 6. PROCEDEMENTO DE ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS 
 PREVIOS 

 O  alumnado  que  desexe  matricularse  nunha  materia  de  2º  de  Bacharelato,  xa  sexa  de 
 modalidade  ou  optativa  que,  segundo  o  previsto  na  lexislación,  requira  coñecementos  incluídos 
 noutras materias non cursadas previamente, poderá facelo elixindo unha das seguintes vías: 

 ●  Matriculándose  na  materia  de  1º  Bacharelato  coa  que  se  vincula,  que  terá  a 
 consideración de materia pendente, aínda que non computable a efectos de promoción. 

 ●  Acreditando  antes  do  comezo  de  curso  que  posúen  os  coñecementos  precisos  para 
 seguir,  con  certo  nivel  de  aproveitamento,  a  materia  de  2º  de  Bacharelato.  Esta 
 acreditación  pódese  acadar  superando  un  exame  sobre  os  mínimos  da  materia  de  1º  de 
 Bacharelato. 

 No  caso  de  que  o  estudante  opte  pola  acreditación,  esta  terá  como  único  efecto  a  habilitación 
 para  cursar  a  materia  de  2º,  e  así  se  fará  constar  no  seu  historial  académico,  sen  que  proceda 
 cualificación  algunha.  Tampouco  poderá,  en  ningún  caso,  considerarse  como  materia  superada  a 
 efectos  das  materias  de  modalidade  que  deben  cursar  entre  1º  e  2º,  nin  como  terceira  materia 
 optativa. Por suposto, non computará a ningún efecto no cálculo da nota media do Bacharelato. 

 As materias do Departamento de Matemáticas que precisan coñecementos previos son: 

 ●  Matemáticas II, vinculada con Matemáticas I. 
 ●  Matemáticas  Aplicadas  ás  Ciencias  Sociais  II,  vinculada  con  Matemáticas  Aplicadas  ás 

 Ciencias  Sociais  I.  No  caso  particular  desta  materia,  a  acreditación  será  automática  se  o 
 alumnado ten superado previamente Matemáticas I. 

 ●  Aínda  que  non  é  preciso  acreditar  coñecementos  previos  para  matricularse  na  materia 
 Métodos  Numéricos,  o  Departamento  de  Matemáticas  considera  aconsellable  ter  cursado 
 Matemáticas I ou Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I en 1º de bacharelato. 



 7. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Co  fin  de  garantir  a  atención  á  diversidade  no  centro,  dende  o  Departamento  de  Matemáticas 
 ofrécense as seguintes medidas: 

 ➔  A nivel grupal: 

 6.1. Agrupamento Específico en 1º e 2º de ESO. 

 Dado  o  carácter  flexible  destes  agrupamentos,  xa  que  deben  posibilitar  a  reincorporación  do 
 alumnado  ao  seu  grupo  de  referencia,  os  obxectivos,  os  contidos,  os  criterios  de  avaliación  e  os 
 mínimos esixibles son os mesmos que os do nivel ao que corresponde o agrupamento. 

 En canto á metodoloxía terase en conta que: 

 ●  Ao  tratarse  dunha  programación  dirixida  a  alumnado  con  dificultades  académicas,  a  clase 
 desenvolverase da forma máis práctica e activa posible. 

 ●  Tentarase crear un ambiente de confianza. 
 ●  Insistirase  nos  mecanismos  de  cálculo  e  nos  coñecementos  tratados  noutros  cursos  para 

 que estes non sexan esquecidos. 
 ●  Prestarase  especial  atención  á  resolución  de  problemas  e  a  que  o  alumnado  adquira 

 fluidez de cálculo e sobre todo hábitos de estudo e capacidade de traballo. 
 ●  Empregarase unha linguaxe sinxela e directa. 
 ●  Insistirase nos aspectos intuitivos da materia. 

 Os  contidos  ofreceranse  con  distintos  niveis  de  dificultade,  co  gallo  de  que  se  adapten  ás 
 capacidades,  ritmos  e  progresos  propios  de  cada  estudante  e  favorezan  o  seu  desenvolvemento 
 persoal, cognitivo e social. 

 6.2.  Optatividade  en  3º  ESO  entre  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  ou 
 Aplicadas. 

 6.3.  Optatividade  en  4º  ESO  entre  Matemáticas  Orientadas  ás  Ensinanzas  Académicas  ou 
 Aplicadas. 

 Tanto  no  punto  6.2  coma  no  6.3  as  opcións  remarcan  contidos  parcialmente  diferenciados 
 segundo  poñan  máis  ou  menos  énfase  no  carácter  terminal  ou  propedéutico,  no  maior  ou  menor 
 emprego  do  simbolismo  abstracto,  na  maior  ou  menor  esixencia  de  precisión  ou  rigor 
 matemático,  etc.  As  diferenzas  que  aconsellan  o  establecemento  das  dúas  opcións  reflíctense 
 non só na selección de contidos, senón tamén, e sobre todo, no xeito en que serán tratados. 

 ➔  A nivel individual: 

 6.4  Tanto  en  1º  como  en  2º  de  ESO  hai  alumnado  que  se  prevé  necesitará  unha  adaptación 
 curricular  individualizada  (ACI),  aínda  que  se  agarda  á  avaliación  inicial  para  tomar  unha  decisión 
 definitiva. 

 6.5.  O  alumnado  de  1º  e  2º  ESO  exentos  da  segunda  lingua  estranxeira  reciben  Reforzo 



 Matemático nunha das dúas sesións lectivas semanais que lle corresponderían a dita materia. 

 6.6.  Se  se  detectase  alumnado  con  altas  capacidades  matemáticas,  o  Departamento  aplicaría 
 materiais e protocolos específicos de ampliación. 

 6.7. Outras necesidades individuais: 

 A  avaliación  inicial  facilita  non  só  coñecemento  acerca  do  grupo  como  conxunto,  senón  que 
 tamén  proporciona  información  acerca  de  diversos  aspectos  individuais  dos  nosos  estudantes;  a 
 partir dela poderase: 

 ●  Identificar  o  alumnado  que  precisa  un  maior  seguimento  ou  personalización  de 
 estratexias  no  seu  proceso  de  aprendizaxe  (débese  ter  en  conta  non  só  ao  alumnado  con 
 necesidades  educativas  ou  con  altas  capacidades,  senón  tamén  aquel  con  necesidades 
 non  diagnosticadas,  pero  que  requira  atención  específica  por  estar  en  risco,  pola  súa 
 historia familiar, etc.). 

 ●  Saber  as  medidas  organizativas  que  cómpre  adoptar  (planificación  de  reforzos,  situación 
 de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

 ●  No  Bacharelato,  debido  á  diversa  procedencia  do  alumnado,  pola  posibilidade  de  que 
 teña  cursado  distintas  opcións  de  Matemáticas  no  curso  anterior  ou  incluso  de  que 
 obtivera  o  título  da  ESO  por  diferentes  vías,  adaptarse  na  medida  do  posible  ás 
 circunstancias  particulares  do  alumnado.  Así,  de  consideralo  necesario,  poderíase  facilitar 
 material  de  traballo  extra  ao  alumnado  que  o  precisara,  e  facer  un  seguimento  da  súa 
 realización. 

 ●  Establecer  conclusións  sobre  as  medidas  curriculares  a  adoptar,  así  como  sobre  os 
 recursos que se van empregar. 

 ●  Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada estudante. 
 ●  Acoutar  o  intervalo  de  tempo  e  o  modo  en  que  se  van  avaliar  os  progresos  destes 

 estudantes. 
 ●  Fixar  o  modo  en  que  se  vai  compartir  a  información  sobre  cada  estudante  co  resto  do 

 profesorado  que  intervén  no  seu  itinerario  de  aprendizaxe;  especialmente,  coa  titora  ou 
 titor.. 



 8. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 Tendo  sempre  presente  a  limitación  horaria  do  curso,  faise  a  continuación  unha  relación  dos 
 distintos contidos transversais susceptibles de ser tratados na aula. 

 Por  suposto,  unhas  unidades  didácticas  resultarán  máis  axeitadas  que  outras  para  as  diversas 
 temáticas,  e  por  outra  banda,  non  será  posible  nin  aconsellable  abordar  demasiadas  en  cada 
 unha, ficando a criterio do profesorado a oportuna selección. 

 Educación moral e cívica  : 

 Farase  unha  observación  diaria  e  seguimento  ao  longo  das  unidades  das  actitudes  que 
 manifesta o alumnado, así como do cumprimento das normas do centro e de aula. 

 Educación para o consumo  : 

 Tratarase  este  tema  transversal  dende  a  resolución  de  problemas  e  os  exemplos  relacionados 
 con  el:  compras,  ventas,  descontos,  etc.  Intentarase  que  o  alumnado  aplique  os  seus 
 coñecementos  matemáticos  (notación  científica,  lectura  e  interpretación  de  gráficas,  redondeo, 
 estatística,  probabilidade,  etc.)  para  desenvolver  actitudes  críticas  cara  as  mensaxes  publicitarias 
 dirixidas ao consumidor. 

 Educación para a saúde  : 

 Tratarán  exemplos  e  resolverán  problemas  relacionados.  Por  exemplo,  traballaranse  artigos  da 
 prensa  con  novas  que  inclúan  táboas  e  gráficas  relacionadas  coa  educación  para  a  saúde 
 (accidentes segundo as idades, riscos do consumo do tabaco, hábitos de alimentación, etc.). 

 Educación ambiental  : 

 De  novo  proporanse  exemplos  e  cuestións  relacionados  co  medio  ambiente,  como  o  consumo  da 
 auga,  o  nivel  da  mesma  nos  encoros  ao  longo  dos  anos,  datos  acerca  dos  incendios  forestais,  a 
 acumulación  e  tratamento  de  residuos,  o  cambio  climático,  evolución  de  poboacións  de  especies 
 animais ou vexetais, etc. 

 Educación para a paz  : 

 Proporanse  actividades  nas  que  aparezan  datos  que  amosen  situacións  como  a  desigualdade 
 socioeconómica  dos  distintos  países,  os  intereses  materiais  que  poden  verse  favorecidos  por 
 unha guerra, etc. 

 Educación vial  : 

 Traballarase  con  fontes  que  aporten  datos  relacionados  cos  accidentes  de  tráfico.  Ademais,  este 
 tema  pódese  relacionar  facilmente  coas  actividades  pensadas  para  a  educación  para  a  saúde,  o 
 civismo, a educación para a paz, o medio ambiente, etc. 

 Educación multicultural  : 

 Promoverase  o  interese  por  coñecer  outras  culturas  diferentes  e  desenvolveranse  actitudes  de 
 respecto  e  colaboración  con  outras  culturas,  destacando  a  contribución  das  distintas  civilizacións 



 ao desenvolvemento da matemática. 

 Educación para a igualdade entre sexos  : 

 Evitarase,  na  proposta  de  actividades  e  situacións  a  analizar,  a  presentación  de  estereotipos 
 diferenciadores  tradicionalmente  asociados  aos  dous  sexos,  e  pola  contra,  pódense  suxerir 
 outras  nas  que  se  poñan  en  evidencia  determinados  prexuízos  (por  exemplo  a  crecente 
 porcentaxe de mulleres matemáticas). 

 Ademais,  é  interesante  observar  de  que  maneira  o  alumnado  interactúa  entre  si,  se  existen 
 problemas  en  traballar  con  estudantes  do  outro  sexo,  ou  en  xeral,  se  aparecen  actitudes  de  tipo 
 sexista. 



 9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 As  actividades  e  saídas  complementarias  e  extraescolares  quedan  canceladas  pola  problemática 
 do Covid 19. 

 ●  Semana  Matemática.  Destinada  a  todo  o  alumnado  do  centro,  realizarase  durante  os 
 recreos no mes de maio, sempre que a situación o permita. 



 10. ACCIÓNS PREVISTAS EN RELACIÓN AO PLAN LECTOR 
 Dende  o  Departamento  de  Matemáticas  incídese  na  mellora  da  comprensión  lectora  e  escrita  e 
 do hábito lector por diferentes vertentes: 

 ●  A  lectura  dos  enunciados  dos  problemas  na  aula,  preferiblemente  en  voz  alta,  para  así 
 asegurarse  a  súa  comprensión  por  parte  de  todo  o  alumnado,  así  como  a  lectura  e 
 interpretación  de  distintos  medios  de  representación  da  información  (táboas,  distintas 
 gráficas, etc.). 

 ●  Traballo coa prensa escrita ou páxinas web nos que aparezan: 
 ○  Artigos  científicos  nos  que  se  traten  as  aplicacións  das  Matemáticas  nos  avances 

 doutras ciencias (Informática, Física, Bioloxía, Economía...) 
 ○  Artigos que traten da historia das Matemáticas e os seus avances. 
 ○  Artigos que mostren a parte máis lúdica, recreativa e estética das Matemáticas. 
 ○  Artigos que amosen a biografía de grandes matemáticos e matemáticas. 

 ●  Visitas á biblioteca e á aula de informática para traballar a busca de información. 
 ●  A  recomendación  de  libros  de  lectura,  relacionados  dalgunha  forma  coa  área  de 

 Matemáticas, aínda que non sexan libros de texto da materia. Por exemplo: 

 CURSO  Libros de lectura 

 1º ESO 

 El señor del cero  . Mª Isabel Molina. Ed. Alfaguara. 

 El país de las mates para novatos.  L.C. Norman. Ed.  Nivola 

 El diablo de los números  . Hans Magnus Enzensberger. 

 2º ESO 

 El asesinato del profesor de Matemáticas  . Jordi Sierra  i Fabra. Ed. 
 Anaya. 

 Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números  .  Carlo 
 Frabetti. Ed. Alfaguara. 

 Póngame un kilo de Matemáticas  . Carlos Andradas Heranz. 
 Ed. SM. 

 Trescatorcedezaseis  . Rocío Leira. Ed. Xerais. 

 3º ESO 

 Los diez magníficos  . Ana Cerasoli. 

 Historia de la matemática en cómic.  Gabriel Fernández  García. 
 Proyecto Sur. 

 Ernesto el aprendiz de matemago  . José Muñoz Santonja.  Ed. 
 Nivola. 

 4º ESO  El hombre que calculaba. Malba Tahan. Veron editores. 

 Matemáticas, ¿estás ahí? .Adrián Paenza. RBA editores. 

 El  tío  Petros  y  la  Conjetura  de  Goldbach  ,  El  curioso  incidente  del  perro 



 BACHARELATOS  a medianoche  ou  El asesinato de Pitágoras. 

 Mate glifos  . Nicanor Alonso, Miguel Miras. Ed. Xerais. 



 11. ACCIÓNS PREVISTAS EN RELACIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN 
 DAS TIC 

 Co  fin  de  fomentar  o  acceso  e  o  uso  das  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  (TIC),  o 
 Departamento de Matemáticas propón as seguintes medidas: 

 ●  Empregar  follas  de  cálculo  como  e  programas  informáticos  como  Geogebra,  Desmos, 
 Graspable  Maths,  Wiris,  etc.  para  facer  cálculos,  explicar  conceptos  ou  amosar 
 propiedades. 

 ●  Facer uso da calculadora científica. 
 ●  Propoñer  a  busca  de  información  en  internet  para  o  cal  se  indicará  ao  alumnado  portais 

 ou paxinas web con contido matemático. 
 ●  Levar ao alumnado á aula de informática. 
 ●  Cando  o  profesorado  o  considere  oportuno,  empregarase  o  móbil  na  aula  como  unha 

 ferramenta didáctica máis. 
 ●  Emprego  de  aplicacións  matemáticas  nas  pizarras  electrónicas  /  canóns  instaladas  nas 

 aulas. 



 12. ACCIÓNS PREVISTAS EN RELACIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 A  actitude  do  profesorado  tenderá  sempre  a  dar  exemplo  ante  as  distintas  problemáticas  que 
 poidan  xurdir  nun  grupo,  estando  especialmente  atento  ante  a  posible  aparición  de  condutas  de 
 acoso  a  un  estudantes,  ou  de  índole  sexista,  para  corrixilas  no  momento  ou  solicitar  a 
 intervención do observatorio de convivencia de ser preciso. 

 Na  dinámica  diaria  da  aula,  promoverase  o  traballo  en  equipo  e  a  participación  en  debates 
 abertos  ao  grupo,  co  gallo  de  fomentar  diálogos  construtivos  cos  que  se  aprenda  a  respectar 
 diferentes  opinións,  aproveitando  as  características  do  pensamento  matemático  como 
 ferramenta útil nas argumentacións. 



 13. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 Neste  apartado  preténdese  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoavaliación  da  realización  e  o 
 desenvolvemento  da  programación  didáctica.  Con  ese  obxectivo,  os  membros  do  Departamento 
 levarán  a  cabo  de  xeito  periódico,  durante  a  hora  de  reunión,  unha  posta  en  común  do 
 desenvolvemento  da  programación  nos  diferentes  cursos  e  do  funcionamento  das  actividades, 
 coa  finalidade  de  ir  subsanando  as  deficiencias  que  vaian  xurdindo.  Nesta  análise  do  propio 
 proceso  terase  en  conta  se  se  traballaron  os  contidos,  se  se  afondou  neles  nun  grao 
 conveniente,  cal  é  o  grao  de  consecución  dos  obxectivos,  que  obxectivos  non  se  cumpriron  e  a 
 razón  deste  incumprimento,  etc.  Tamén  se  avaliarán  os  métodos,  a  didáctica  e  os  recursos 
 materiais, o proceso de avaliación e formularanse propostas de mellora. 

 As  reunións  de  final  de  curso  terán  como  obxectivo  a  análise  do  desenvolvemento  da 
 programación,  reflectindo  na  memoria  final  do  Departamento  aqueles  apartados  que  precisen  ser 
 modificados ou reformulados. 

 Como  ferramenta  para  a  avaliación  da  programación  didáctica  no  seu  conxunto  empregarase  a 
 seguinte táboa: 

 ASPECTOS PARA AVALIAR  PARA DESTACAR...  PARA MELLORAR...  PROPOSTAS DE 
 MELLORA PERSOAL 

 Temporalización das unidades 
 didácticas 

 Desenvolvemento dos 
 obxectivos didácticos 

 Manexo dos contidos da 
 unidade 

 Descritores 
 e desempeños competenciais 

 Realización de tarefas 

 Estratexias metodolóxicas 
 seleccionadas 

 Recursos 

 Claridade nos criterios 
 de avaliación 

 Uso de diversas ferramentas de 
 avaliación 



 Portafolio de evidencias 
 dos estándares de 
 aprendizaxe 

 Atención á diversidade 

 Interdisciplinariedade 



 ASINA A PROGRAMACIÓN O PROFESORADO DO 
 DEPARTAMENTO: 

 Paulo González Ogando 

 Noelia Lamosa Torres 

 María Elena Oliveira Souto 

 Uxío Pazos Silva 

 Rafael Sanmartín Fraga 

 Mercedes Vilas Martínez 

 María Carmen Villameá Hernández 

 En Bueu, setembro de 2021. 


