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1- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
A- INTRODUCCIÓN 

O seminario de matemáticas do I.E.S. MACIAS O NAMORADO  de Padrón informa: 

1-No curso 2022-23 os distintos grupos e niveis nos que se imparte clase de matemáticas son: 
- 2 grupos de 1º de ESO. 
- 2 grupos de 2º de ESO. 
- 2 grupos de 3º de ESO. 
- 2 grupos de 4º de ESO. 
- 2 grupos de 1º de bacharelato(un de  ciencias e tecnoloxía e outro de ciencias sociais) 
- 3 grupos de 2º de bacharelato(un de ciencias e tecnoloxía e dous de ciencias sociais) 
    
2- Neste curso o departamento de matemáticas está formado polas profesoras  Rita Castiñeiras Sueiro, Matide fabeiro Siage e Rosa Mª Lueiro 
Francos, todas profesoras numerarias de matemáticas e con destino definitivo neste centro e Cruz López profesora en expectativa desta materia.  
 
3- As horas deste departamento repartíronse da seguinte forma: 

 Rita castiñeiras, Directora deste Centro, impartirá clase no grupo  de  2º de bacharelato de ciencias e tecnoloxía cunha hora de reforzo, cun total 
de 5 horas.   

 Matilde Fabeiro impartirá clase nos grupos de  1º de ESO, nun grupo de 4º de ESO e no 1º de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía cunha hora 
de reforzo , cun total de 19 horas.  

 Cruz López, dará clase nos dous grupos de 2º e 3º  de ESO e impartirá a materia de Métodos estatísticos e numéricos de 2º de Bacharelato , cun 
total de 20 horas. 
 Rosa Mª Lueiro, xefa do departamento, impartirá clase nun grupo de 4º de ESO, no grupo de 1º e nos dous grupos de 2º de Bacharelato de CCSS, 
cunha hora de reforzo tanto en primeiro como en 2º de Bacharelato; cun total de 18 horas. 
 
B- CONTEXTUALIZACIÓN 

 O IES “Macías o Namorado” atópase en Padrón. Consta aproximadamente de 55 profesores que imparten ensinanzas de ESO, Bacharelato e Ciclos 
formativos. O alumnado deste centro  procede basicamente del núcleo de Padrón, y de concellos limítrofes: Carcacía, Rois, Dodro, Cesures, Herbón, 
Extramundi e Valga. 
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 En Padrón hai outro IES que é o “Camilo José Cela¨. Padrón conta con unha biblioteca municipal, e o noso centro conta tamén con outra biblioteca, 
cunha grande dotación de libros. A pesares destes medios, detectamos poucos hábitos lectores nos alumnos, sendo as mais lectoras as rapazas. 

 O centro conta con pizarras dixitais , ordenador e canón en cada aula, o que facilita enormemente o noso labor docente. A meirande parte do 
alumnado conta cun ordenador na casa e está moi familiarizado co uso das novas tecnoloxías. 

 O alumnado caracterízase por ter bo comportamento, sendo puntuais os casos de condutas perturbadoras ou agresivas que rompen a disciplina e 
alteran a armonía do grupo dificultando o proceso de enseñanza-aprendizaxe e a atención na aula  . En xeral, é un alumnado que carece de hábitos 
de estudo, e que tende ao mínimo esforzo. Sobre todo, estas carencias detéctanse na ESO; iso é un hándicap para o profesorado que estamos a 
impartir a ESO e o bacharelato, xa que temos que engadir una atención mais personalizada e máis individual . 

 

Con respecto aos hábitos lingüísticos, a pesar de que a maioría ten como  lingua materna é o galego, cada vez son máis os alumnos que usan  a 
lingua castelá no seu día a día, tendendo a mesturar as dúas linguas. 

A continuación desenvólvese o proxecto didáctico que elaborou este seminario para tódolos niveis.  
 

2- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Na área de Matemáticas incidiremos no entrenamento de todas as competencias de maneira sistemática. 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen alguns aspectos esenciales da formación das 
persoas que resultan fundamentales para a vida. 
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante,a consecución e sostenibilidade do benestar social 
esixe conductas e toma de decisions personais estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e razoable das persoas. 
Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, os seguintes puntos  asociados a esta competencia: 
•Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural e  ás repercusións para a vida futura. 
•Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotidiá. 
•Aplicar métodos científicos rigurosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 
•Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o que ocurre no noso alrededor. 
•Manexar o linguaxe matemático con precisión en calquer contexto. 
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•Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos xeométricos…) en situacións cotidiás. 
•Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos reais e en calquer asignatura. 
•Realizar argumentacións en calquer contexto con esquemas lóxico-matemáticos.  
•Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquer situación problemática. 
 
Comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística é oresultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa 
con outros interlocutores e  a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha 
ou varias línguas, en diversos ámbitos e de maneira individual ou colectiva. 
Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxen do individuo como axente 
comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das línguas con distintas finalidades. 
Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes puntos  asociados a esta competencia: 
•Comprender o sentido dos textos escritos. 
•Captar o sentido das expresións orais: órdes, explicacións, indicacións, relatos… 
•Expresar oralmente, de manera ordenada e clara, calquer tipo de información.  
•Utilizar os coñecementos sobre a língua para buscar información e ler textos en calquer situación.  
•Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotidiás ou de asignaturas diversas. 
 
Competencia dixital  
 
A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxetivos 
relacionados co traballo, a empleabilidade, o aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade.  
Esta competencia supón, ademáis da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, na lectura e na escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun entorno dixital. 
Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, os seguintes puntos  asociados a esta competencia: 
•Emplear distintas fontes para a busca de información. 
•Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
•Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 
•Comprender os mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 
•Manexar ferramentas dixitais para a construcción do coñecemento.  
•Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
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•Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
 
Conciencia e expresións culturais 
 
A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciare valorar con espíritu crítico, cunha actitude aberta e 
respetuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecimiento e disfrute personal e consideralas como parte 
da riqueza eo patrimonio dos pobos.  
Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora eó dominio de aquelas outras 
relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión personal. Implica igualmente 
manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuir á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 
como de outras comunidades. 
Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes puntos asociados a esta competencia: 
•Mostrar respeto hacia as obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 
•Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
•Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 
 
Ás competencias sociais y cívicas implican a habilidadee a capacidade para utilizar os coñecementos e as actitudes sobre a sociedade –entendida 
dende as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa–, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos 
cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflictos, así como para interactuar con outras persoas e grupos 
conforme as normas baseadas no respeto mutuo e nas conviccións democráticas. Ademáis de incluir accións a un nivel máis cercano e inmediato ao 
individuo como parte dunha implicación cívica e social.  
Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes puntos asociados a esta competencia: 
•Desarrollara capacidade de diálogo cos demáis en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflictos. 
•Mostrar disponibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•Recoñecela riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
 
Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor  
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A competencia sentido de iniciativa e espíritu emprendedor implicaa capacidade  de transformar as ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia 
da situación onde intervir ou resolver, e saber elexir, planificar exestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con 
criterio propio, co fin de alcanzar o obxetivo previsto.  
Esta competencia está presente nos ámbitos personal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles o desarrollo das 
súas actividades eo aproveitamento de novas oportunidades. Constituye igualmente a base de outras capacidades e coñecementos máis específicos, 
e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 
Dende el área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes puntos asociados a esta competencia: 
•Optimizar recursos personais apoiándose nas fortalezas propias.  
•Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
•Ser constante no traballo superando as dificultades. 
•Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarea. 
•Priorizar a consecución de obxetivos grupales a intereses personales. 
•Generar novas e diverxentes posibilidades dende coñecementos previos do tema. 
•Optimizar o uso de recursos materiais e personais paraa consecución de obxetivos. 
•Actuar con responsabilidaed sociale sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 
 
A competencia de aprender a aprender é fundamental para o aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos 
contextos formais, non formais e informais.  
Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir no aprendizaxe. Esto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para 
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xenere a curiosidadee a necesidade de aprender, de que o estudiante se sinta 
protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con eso, 
que se produzca nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 
Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes puntos asociados a esta competencia: 
•Identificar potencialidades personais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas… 
•Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
•Desarrollar estratexias que favorezcan a comprensión rigurosa dos contidos. 
•Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 
•Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios. 
•Evaluar a consecución de obxetivos de aprendizaxe. 
•Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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3- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

O traballo con competencias supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou 
alumna adquire un maior grao de protagonismo.  

A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: coñecementos específicos da materia, formas de pensamento, 
hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos eles están intimamente mesturados e enlazados de modo que, lonxe de seren independentes, a consecución 
de cada un é concomitante coa dos demais. A finalidade fundamental do ensino das matemáticas é o desenvolvemento da facultade de razoamento 
e de abstracción. 

Propúgnase unha aprendizaxe construtivista: quen aprende faino construíndo sobre o que xa domina. Para iso, cada novo elemento de aprendizaxe 
debe engranarse, tanto polo seu grao de dificultade como pola súa oportunidade, co nivel de coñecementos do que aprende. Débense xuntar niveis 
de partida sinxelos, moi alcanzables para a práctica totalidade do alumnado, cunha secuencia de dificultade que permite encamiñar os alumnos e as 
alumnas máis destacadas en actividades que lles supoñan verdadeiros retos.A metodoloxía que se seguirá nestes niveis tratarase de que sexa o máis 
significativa e activa para o alumno. Para eso partiremos sempre do que o alumno sabe ( que incluso, nalgún momento, poderemos comprobar cun 
test previo á unidade didáctica) e despois iremos modificando os seus esquemas de coñecemento, presentándolle situacións problemáticas para cuia 
solución non sexan suficientes os seus coñecementos. Á hora de resolver esas situacións “problemáticas” trataremos de que interveñan tódolos 
alumnos na busca de solucións e potenciaremos a discusión entre eles, así como a súa motivación. As cuestións prantexadas tratarase de 
secuencialas de tal forma que entre os coñecementos antigos e os novos non haxa un salto insuperable por parte do alumno. 
Desta forma a labor do profesor xa non vai ser só transmitir coñecementos, senón que tratará de descubri-las ideas preconcebidas dos alumnos e 
tomaráas como punto de partida dos novos coñecementos ou da reestructuración e modificación dos mesmos se non eran correctos.Do profesor 
dependen as estratexias de actuación didáctica que favorezan a aprendizaxe, facendo que o alumno se dé conta da limitación ou imprecisión dos 
seus coñecementos previos, experimente a inconsistencia dos mesmos e faga uso dos coñecementos adquiridos no proceso, en diversas situacións, 
tanto académicas como non académicas. O profesor ademais terá que modifica-las súas estratexias de actuación cando vexa que estas non cumpren 
os obxectivos de motivación e interese por parte do alumno. 

A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse 
traballar destrezas numéricas básicas e o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles permitan enfrontarse 
a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 
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Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e graficamente cun vocabulario específico de termos e 
notacións matemáticas. 

Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

Así mesmo, é importante a proposta de traballos en grupo ante problemas que estimulen a curiosidade e a reflexión do alumnado, xa que, ademais 
do adestramento de habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, permiten desenvolver estratexias  de defensa dos 
seus argumentos fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis adecuada para a situación problemática formulada. 
É importante a vinculación a contextos reais dos traballos propostos, así como xerar posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. As tarefas 
competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos.  

Ao longo das distintas unidades didácticas,  planificarase a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de consecución dos estándares 
correspondentes, así como a súa evolución ao longo do curso. As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de: 

•Actividades do libro do alumnado ou da guía que traballen explicitamente os estándares definidos na unidade. 

•Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas. 

•Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por 
eles, o deseño dun obxecto con figuras xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc. 

•Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 

•Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento lóxico.  

 

 
4- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Utilizaremos todos os materiais que nos ofrece a editorial Anaya:  
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- O libro do alumnado. 
- A proposta didáctica que axudará ao profesor a organizar tódolos recursos e materiais na aula .  
- Os recursos fotocopiables da proposta didáctica,. sobre todo os relativos ao tratamento da diversidade, material complementario para o desarrollo 
das competencias ,para a consecución dos estándares de aprendizaxe e a adaptación curricular naqueles cursos que asi se requira. 
- Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.  
- O libro dixital. 
- A web www.anayadigital.com. 
 
Usaremos ademais a aula virtual do Centro e os recursos fotocopiables e dixitais que consideremos oportunos. 
No segundo ciclo de ESO e no bacharelato permitirase usar, cando o profesor o crea convinte e sempre dunha forma crítica, a calculadora sobre todo 
naquelas partes donde os cálculos requiren demasiado tempo como pode ser a parte estadística ou de xeometría. 
 
 

5- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN,CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

5.1- ESO 
 

En todos os cursos nos que  imparte clase este departamento tratarase de que a avaliación abarque os seguintes aspectos: 

-  Avaliación da aprendizaxe do alumn@. 
- Autoavaliación do alumn@. 
 
AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE DO ALUMN@. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Esta avaliación intentarase integrala no proceso de ensinanza, desenvolvéndoa de forma continua e non mediante unha serie de actuacións aisladas. 

Avaliaranse os seguintes aspectos: 

• Hábitos de traballo e actitude positiva hacia as matemáticas. 
• Estratexias matemáticas empregadas. 
• Construcción de conceptos e estructuras conceptuais. 
• Avances, dificultades e erros que se poden dar no proceso de aprendizaxe. 

 

http://www.anayadigital.com/
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Para avaliar todos estes aspectos terase en conta: 

O traballo e a evolución diaria do alumn@ 

A observación do que ocorre día a día na aula é unha labor fundamental de cara á avaliación definitiva do alumno . O profesor estará atento aos 
aspectos relevantes (dificultades,erros,progresos,...) do traballo de cada alumno tendo en conta: 

• Asistencia e puntualidade. 

• Actitude d@ alumn@ cara á materia.Interese e traballo. 

• Participación activa nas clases. 

• Caderno e material empregado polo alumno. 

• Progresión na materia. 

• Respecto cara aos compañeiros e aos demais membros da comunidade educativa. 

 

Probas escritas 

Realizaranse ,como mínimo, dúas  probas escritas por trimetre  en todos os niveis da ESO. Nas probas escritas  avaliaránse ademais dos 
coñecementos, os procedementos, así como a consecución dos estándares de aprendizaxe relacionados ca unidade e a explicación clara e precisa 
do proceso seguido . Os exercicios nos que só aparezca a solución sin explicar o proceso non se puntuaran e cando o exercicio se poida resolver por 
varios procedementos sempre se puntuara máis aquel que forme parte dos contidos que se avalien no correspondente exame . 

Faranse recuperacións de tódalas avaliacións e íncluso de algunha proba por separado se se considera oportuno ( por ex. resultados moi malos). 

Tódolos alumnos/as suspensos/as terán a obrigación de presentarse a ditas recuperacións. 

As recuperacións puntuaranse sobre 10 igual que os exames de avaliación.  

A corrección de calquera proba será de tipo diagnóstico e formativa. Todo erro irá acompañado dunha indicación explicativa sobre a natureza do 
mesmo que axude ao alumno a constatalo e a correxilo, ao mesmo tempo que a nós para darnos conta dos erros máis usuais e telos en conta en 
próximas unidades ou na reelaboración da mesma. Precisamente a avaliación terá que ter como última finalidade a modificación, se procede, do plan 
de actuación deseñado, programar un plan de reforzo, introducir os cambios oportunos... 
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A CUALIFICACIÓN de cada trimestre será o resultado das cualificacións obtidas polo alumn@ nos seguintes apartados, de acordo coa 

ponderación proposta para cada un deles: 

  

Apartados Instrumentos de  
avaliación 

Observacións Ponderación 

 

        A 

Probas escritas (exames) A nota deste apartado será a media das 
cualificacións obtidas nas distintas probas; 
agás que o departamento decida algunha 
ponderación distinta e que notificará ca 
suficiente antelación o alumnado 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

B 

T 

R 

A 

B 

A 

L 

L 

O 

Exercicios diarios 
(actividades realizadas na 
aula ou na casa)  

Os alumn@s partiran dun 10 
neste apartado e restaráselle 
un punto por cada negativo que 
o profesor anotara no seu 
caderno .  

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

20% 

Exercicios para entregar. 

 

Puntuaranse sobre dez e 
farase a media de todos eles. 
Os exercicios non entregados 
puntuaran 0. 
Se en algún trimestre non hai 
traballos entregados a 
ponderación deste apartado 
acumularase a do traballo 
diario. 

 

 

30% 

 

1- (Apartado A) As probas escritas puntuaranse sobre 10 puntos e nelas todas as preguntas valerán o mesmo , agás que o profesor faga constar 
outra puntuación na folla do exame. Copiar ou levar chuletas suporá a anulación da proba. 
Cando @ alumn@ falte a un exame terá que xustificalo de forma oficial para que se lle repita. 
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2- (Apartado B) Para puntuar o traballo diario ,o/a profesor/a anotará un negativo cada vez que @ alumn@ non traiga os deberes feitos, cada 
vez que saía o encerado e faga mal o exercicio, cada vez que comprobe que non ten a libreta ó día, que non a corrixe  ou que non copia os 
apuntes ; ou cada vez que non traballe na aula ou non mostre interese polo traballo na aula. 

 
Para puntuar os traballos entregados seguiranse as mesmas pautas de corrección dos exames e tamén se terá en conta a presentación, a 

limpeza e o cumprimento das normas marcadas pola profesora . Non se recollerán traballos entregados fóra de prazo xa que, para adquirir a 
competencia clave: “Aprender a aprender”, @ alumn@ ten que aprender a planificar e organizar as súas tarefas para axustarse aos tempos e ás 
demandas das actividades en concreto, e dos procesos de aprendizaxe, en xeral. Excepcionalmente, se o/a profesor/a considera que está 
suficientemente motivado, póderase recoller fóra de prazo algún exercicio pero aplicaráselle  unha penalización dun 10% menos por cada día 
que pase. Os traballos non presentados puntuarán como 0.  
 
 

CUALIFICACIÓN AVALIACIÓN= Apartado A x 0,8 + Apartado B x 0,2 
 
O período comprendido entre a terceira avaliación e a avaliación final dedicárase, para @s alumn@s que teñan algunha parte suspensa, a 

actividades de apoio e reforzo  que terán como obxectivo facilitarlle o alumnado a preparación dunha nova  proba de recuperación desas partes. 
Os/as alumnos/as que teñan o curso aprobado na terceira avaliación, dedicarán este período a actividades de reforzo e ampliac ión; o traballo 
nestes días puntuarase da mesma forma que no resto do curso e poderá subir 0,5 puntos a nota final do alumno. 
 
A cualificación final obteráse facendo a media de tódalas avaliacións, tendo en conta a nota das  recuperacións pertinentes. 

 
AUTOAVALIACIÓN DO ALUMN@ 

Con ela preténdese que, polo menos, ao final de cada avaliación, os alumnos reflexionen sobre o que aprenderon, os hábitos de traballo, a metodoloxía 
empregada... 

Os aspectos que se poderían propoñer aos alumnos para a súa reflexión poderían se-los seguintes: 

. Sobre a libreta de clase: 

- Orde e presentación. 
- Conservación ordenada de todo o material. 
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- Revisan, corrixen e complementan os traballos. 
. Sobre o traballo realizado na unidade: 

- Se lles gustou a materia. 
- Se a consideran útil. 
- Se aprenderon ou non. 
. Sobre a validez do método seguido. 

. Sobre o grao de consecución dos obxectivos, analizando motivos. 

. Sobre a valoración do profesor ó seu traballo: se están de acordo ou non e os motivos. 
 

5.2- BACHARELATO 
 

Nos cursos de bacharelato, igual que nos de ESO, intentarase integrar a avaliación no proceso de ensinanza, desenvolvéndoa de forma contínua 
e non mediante unha serie de actuacións aisladas. 

Avaliaranse os seguintes aspectos: 

- Hábitos de traballo e actitude positiva hacia as matemáticas. 
- Estratexias matemáticas empregadas. 
- Construcción de conceptos e estructuras conceptuais. 
- Avances, dificultades e erros que se poden dar no proceso de aprendizaxe. 

 
Para avaliar todos estos aspectos terase en conta: 

O traballo e a evolución diaria do alumn@ 

A observación do que ocorre día a día na aula é unha labor fundamental de cara á avaliación definitiva do alumn@ . A profesora estará atento 
aos aspectos relevantes (dificultades,erros,progresos,...) do traballo de cada alumn@ tendo en conta: 

• Asistencia e puntualidade. 

• Actitude do alumno cara á materia.Interese e traballo. 

• Participación activa nas clases. 
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• Caderno e material empregado pol@ alumn@. 

• Progresión na materia. 

• Respecto cara aos compañeir@s e aos demais membros da comunidade educativa. 

Probas escritas 

Realizarase unha proba escrita  por bloques, por avaliacións, ou agrupando unidades relacionadas; dependendo de como cadren , do 
relacionados que estean e do grandes que sexan. 

Nas probas escritas  avaliaránse ademais dos coñecementos, os procedementos e os estándares de aprendizaxe. Tamén se puntuará a forma 
de expresar , aplicar e explicar o proceso seguido. Sempre se puntuara máis o exercicio que esté feito cos procedementos , coñecementos e 
estratexias de aprendizaxe relativos ás unidades examinadas. Os exercicios nos que só aparezca o resultado sen explicar os pasos seguidos 
non se puntuaran. En segundo de bacharelato, farase, especial fincapé, nos estándares esixidos na orde que regula  a avaliación de 
bacharelato para o acceso á Universidade e que aparecen en negrita na concreción; éstes , igual que se indica na orden anteriormente 
citada, conformaran ,polo menos, o 70% das probas que se realicen. 

Despois de cada avaliación,farase a recuperación da mesma e íncluso de algunha proba por separado se se considera oportuno ( por ex. 

resultados moi malos) . Tódolos alumnos/as suspensos/as terán a obrigación de presentarse a ditas recuperacións. 

As recuperacións e o exame extraordinario puntuaranse sobre 10 igual que os exames de avaliación.  

A corrección de calquera proba será de tipo diagnóstico e formativa. Todo erro irá acompañado dunha indicación explicativa sobre a natureza do 
mesmo que axude ao alumn@ a constatalo e a correxilo, ao mesmo tempo que a nós para darnos conta dos erros máis usuais e telos en conta 
en próximas unidades ou na reelaboración da mesma. Precisamente a avaliación terá que ter como última finalidade a modificación, se procede, 
do plan de actuación deseñado, programar un plan de reforzo, introducir os cambios oportunos... 

A  CUALIFICACIÓN de cada trimestre será o resultado das cualificacións obtidas pol@ alumn@ nos seguintes apartados, de acordo coa 

ponderación proposta para cada un deles: 

 

Apartados Instrumentos de  avaliación Observacións Ponderación 

 

A 

 

Probas escritas (exames) 

A nota deste apartado será a media 
das cualificacións obtidas nas distintas 
probas; agás que o departamento 

 

90% 
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decida algunha ponderación distinta ,o 
que notificará ca suficiente antelación o 
alumnado. 

 

 

 

B 

Exercicios (actividades realizadas 
na aula ou na casa) e actitude. 

@s alumn@s partiran dun 
10 neste apartado e 
restaráselle un punto por 
cada negativo que a 
profesora anotara no seu 
caderno . 

 

 

70% 

 

 

10% 

 

Traballos entregados 

Puntuaranse sobre dez e 
farase a media de todos 
eles. Os exercicios non 
entregados puntuaran 0. 

Se en algún trimestre non 
hai traballos entregados a 
ponderación deste apartado 
acumularase a de traballo 
diario. 

 

30% 

 

1-(Apartado A) As probas escritas puntuaranse sobre 10 puntos e nelas todas as preguntas valerán o mesmo , agás que a profesora faga constar 

outra puntuación na folla do exame. Non se poderá acudir o exame con móvil nin con outros dipositivos electrónicos, o seu incumplimento o igual 
que Copiar ou levar chuletas suporá a anulación da proba. 
 Cando un/unha alumno/a falte a un exame terá que presentar unha xustificación oficial para que se lle repita a proba. 
2- (Apartado B) A puntuación do traballo diario obterase mediante a observacion diaria da profesora. Ésta anotará un negativo cada vez que o/a 
alumno/a non traiga os deberes feitos, cada vez que saia o encerado e faga mal o exercicio , cada vez que non participe ou non mostre interese 
na materia…  
 Para puntuar os traballos entregados seguiranse as mesmas pautas de corrección dos exames e tamén se terá en conta a presentación e a 

limpeza (10% da nota). Non se recollerán traballos entregados fóra de prazo xa que, para adquirir a competencia clave: “Aprender a aprender”, 
o alumno ten que aprender a planificar e organizar as súas tarefas para axustarse aos tempos e ás demandas das actividades en concreto, e 
dos procesos de aprendizaxe, en xeral. Excepcionalmente, se a profesora considera que está suficientemente motivado, póderase recoller fóra 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 18 
 

de prazo algún exercicio pero aplicaráselle  unha penalización dun 10% menos por cada día que pase. Os traballos non presentados puntuarán 
como 0.  
  

CUALIFICACIÓN AVALIACIÓN= Apartado A x 0,9 + Apartado B x 0,1 
 
 
A cualificación final obteráse facendo a media de tódalas avaliacións,tendo en conta a nota das recuperacións pertinentes. 

 
O período comprendido entre a avaliación final e a avaliación extraordinaria, en 2º bacharelato, dedicarase á preparación e a realización 

das probas extraordinarias para aqueles alumn@s que as necesiten; para os alum@s que teñan a materia aprobada na avaliación ordinaria , 
dedicarase a preparación da avaliación de acceso á universidade . Para a cualificación da avaliación extraordinaria só se terá en conta a nota da 
proba escrita que abarcará a materia vista durante todo o curso. 

 
 

6- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

Consideramos que facer unha autoavaliación sobre o proceso de ensino e a práctica docente resulta necesario para ir mellorando paulatinamente 
o proceso educativo.  O  indicador principal será a porcentaxe de aprobados na materia e completarase cunha reflexión por parte do 
profesorado,ao rematar cada unidade ou, polo menos, unha vez cada trimestre sobre  os seguintes puntos : 

1- Planificación das clases: 

- Dedico de forma periódica un tempo específico para planificar o meu traballo docente. 
- Establezco os contidos que vou enseñar e os obxectivos que quero acadar, e en función deles, planifico os tipos de actividades e a forma 
de participación dos alumnos. 

2- Diversidade: 

- Teño en conta a diversidade á hora de organizar a clase, de crear grupos, etc. 
-  Dou explicacións xerais pero, a maiores, dou a cada alumno as explicacións que precise. 
- Planteo exercicios de diferente nivel tanto no traballo de aula como nos exames. 

3- Programación: 

- Consulto a programación ao longo do curso e, en caso necesario, realizo e anoto modificacións.. 
- Dou a coñecer aos alumnos  os elementos da programación: obxectivos, criterios de avaliación, criterios de cualificación e metodoloxía. 
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4- Actividades de aula: 

- Propoño actividades que contribúen ó aprendizaxe autónomo( búsqueda de información complementaria, traballos, investigacións,…) 
- As actividades e accións que propoño intento que estén relacionadas con situacións reais,que motiven os alumnos e respeten a súa 
curiosidade, que sexan diversas, amplias, fagan pensar… 
- Dou instruccións completas para que os alumnos realicen o traballo marcado sen dudas ( indico o produto a obter, os materiais e recursos, 
a forma de organizarse, o tempo do que dispoñen…) 
- Promovo o traballo coloborativo entre os alumnos para que interactúen e se axuden entre si; e apoio individualmente os alumnos que non 
poden realizar as actividades pola súa conta. 
- Procuro que os alumnos lean e que o facelo participen de distintas formas: facendo prediccións, comentando o que len… 
- Nas actividades incorporo o uso das TIC, os temas transversais e os interdisciplinares. 

5- Avaliación: 

- Considero os resultados das probas ou exames escritas . 
- Teño en conta os traballos escritos (caderno, traballos entregados…) 
- Considero a forma de participación e a actitude dos alumnos nas actividades. 
- Teño en conta o cumprimento das tarefas. 

6- Clima na aula: 

- Os alumnos coñecen ,respetan e aceptan a aplicación das normas de disciplina. 
- Propicio un ambiente de compañerismo e camaradería, donde os alumnos expresen libremente as súas ideas sen temor a ser ridiculizados 
. 
- Animo e motivo aos alumnos para que traballen e participen en tódalas actividades. 
- Manteño a calma ante situación conflictivas, evitando reaccións negativas como levantar a voz . 
Para a avaliación destes puntos podemos seguir os rexistros de autoavaliación do profesorado que nos propón a editorial Anaya ou cada 
profesor confeccionar os seus propios. 
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 INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Programa a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

     

2. Programa a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento. 

     

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva 
os contidos da programación de aula tendo 
en conta as particularidades de cada un dos 
grupos de estudantes.  

     

4. Programa actividades e estratexias en función 
dos estándares de aprendizaxe.  

     

5. Planifica as clases de modo flexible, 
preparando actividades e recursos 
axustados á programación de aula e ás 
necesidades e aos intereses do alumnado. 

     

6. Establece os criterios, procedementos e 
instrumentos de avaliación e autoavaliación 
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 INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

que permiten facer o seguimento do 
progreso de aprendizaxe dos seus alumnos 
e alumnas. 

7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que poidan ter contidos afíns 
á súa materia. 

     

     

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
O

 A
L

U
M

N
A

D
O

 1. Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

 

     

2. Considera situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos...). 

 

     

3. Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais ou coa súa 
funcionalidade.  

 

     



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 22 
 

 INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as 
dificultades atopadas.  

     

5. Relaciona os contidos e as actividades cos 
intereses do alumnado. 

     

6. Estimula a participación activa dos estudantes 
na clase. 

     

5. Promove a reflexión dos temas tratados. 

 

     

 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
E

M
E

N
T

O
 D

O
 E

N
S

IN
O

 

 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou 
tema con mapas conceptuais, esquemas... 

     

2. Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 
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 INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e 
ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.  

     

4. Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

     

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para 
apoiar os contidos na aula. 

     

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

     

7. Desenvolve os contidos dunha forma 
ordenada e comprensible para os alumnos e 
alumnas. 

     

8. Propón actividades que permitan a adquisición 
dos estándares de aprendizaxe e as 
destrezas propias da etapa educativa. 

     

9. Propón actividades grupais e individuais.      
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 INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

S
E

G
U

IM
E

N
T

O
 E

 A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 D
O

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

E
N

S
IN

A
N

Z
A

-A
P

R
E

N
D

IZ
A

X
E

 

1. Realiza a avaliación inicial ao principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

     

2. Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

     

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos 
na aula e fóra dela.  

     

4. Proporciona a información necesaria sobre a 
resolución das tarefas e como pode 
melloralas. 

     

5. Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e as actividades dos alumnos e 
alumnas e dá pautas para a mellora das 
súas aprendizaxes. 

     

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que 
atendan de xeito equilibrado a avaliación 
dos diferentes contidos. 

     



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 25 
 

 INDICADORES 

VALORACIÓN 

PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

     

8. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
foron alcanzados suficientemente. 

     

9. Propón novas actividades de maior nivel 
cando os obxectivos foron alcanzados con 
suficiencia. 

     

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos 
estudantes, etc. 

     

11. Emprega diferentes medios para informar 
dos resultados os estudantes e os pais. 

     

 
 

7- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
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Para @s alumn@s que teñan matemáticas pendentes, decir que,  a idea primordial das compoñentes deste departamento é a de facilitarlle a 
labor e integrar, o máis posible, a recuperación no traballo diario d@ alumn@. Para eso, e sempre que se poida, introduciranse os contidos do 
novo curso facendo un pequeno repaso dos do curso anterior que teñan relación cos novos. Tamén, e co mesmo fin, entregaránselle ós/ás 
alumnos/as da ESO, boletíns de exercicios para facer e que, unha vez feitos, a profesora correxirá e lle devolverá ó/á alumno/a cas oportunas 
aclaracións e observacións. O/A profesor/a sempre estará disposto a soluciona-las dúbidas que @s alumn@s teñan á hora de realizar os 
exercicios, xa sexa en horas de clase, se fose posible, ou no recreo. Eses boletíns de exercicios terán un carácter voluntario e simplemente serán 
para facilitarlle @ alumn@ a preparación do exame, non puntuaran para nota. No bacharelato non se entregarán estos boletíns por considerar 
que neste nivel @ alumn@ xa ten que ter suficiente autonomía para preparar el/ela só a proba , pero si que a profesora estará sempre a 
disposición d@ alumn@ para solucionar posible dúbidas. 

 Nos cursos  da ESO, dividirase a materia en tres partes, realizándose exames parciais unhas semanas antes de cada avaliación , intentando 
que coincidan o menos posible cos exames do curso.  Para superar a materia @ alumn@ terá que sacar unha nota media, entre os tres exames, 
dun cinco. 

Nos cursos  de Bacharelato, dividirase a materia en dúas partes, realizándose exames parciais, un dúas semanas despois da 1ª avaliación e 
outro dúas semanas despois da segunda avaliación; por considerar que son períodos nos que non terán exames do curso.  Para superar a 
materia @ alumn@ terá que sacar unha nota media, entre os dous exames, dun cinco. 

Os/As alumnos/as que non sexan capaces de superar a materia pendente con estas probas parciais, terán un exame final que será en maio para 
Bacharelato e  no período comprendido entre a terceira avaliación e a ordinaria para ESO. 

 
8- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS. 

 
A finalidade da avaliación inicial é ter constancia do nivel de competencia curricular que poseen os alumnos e alumnas, os seus hábitos de 
traballo, o seu contexto social e familiar e a súa traxectoría académica;e, a partir de ahí, definir a proposta curricular máis adecuada, en función 
dos obxetivos marcados e das competencias que debe lograr alcanzar.  A avaliación inicial debe ser considerada como unha avaliación de 
diagnóstico, que non pode atender soamente a un único aspecto do proceso educativo (xeralmente, o nivel de coñecementos previos que de 
unha asignatura ten o alumno/a), senon que ten que abarcar a todos os aspectos do proceso de aprendizaxe (coñecementos, procedementos, 
habilidades, actitudes, valores) pero, incluso, a outros factores “non formais” que, habitualmente no avaliamos, pero que forman parte do bagaxe 
do alumnado como son os seus intereses,as súas fortalezas e as súas potencialidades. 

Para recoller toda esa información dispoñemos de: 
- Proba inicial de cada materia: elaborarse a partir dos obxectivos e contidos mínimos que o alumno debeu adquirir o finalizar o curso anterior. 
- Observación sistemática na aula: serviranos para dectetar actitudes, hábitos, intereses… 
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- Reunión da xunta de avaliación: nela recollerase información achegada por outros profesores e , sobre todo, polo departamento de 
orientación no referente o contexto e problemática de cada alumno. 
 

Levar a cabo esta avaliación inicial supón importantes ventaxas:  

• Sirve para organizar, sintetizar e poñer en común toda a información recollida nas primeirassemanas do curso, que, doutra forma, debería 
esperar a primeira avaliación a finais ol primeiro trimestre. Esta sesión brinda a opartunidade de contrastar datos, metodologías, 
problemática do grupo e alumnos/as e unificar criterios entre todos os profesores .  

• Permite axustar a programación do grupo  en función das características, posibilidades e necesidades dos alumnos/as as que vai dirixido o 
currículo.  

• Permite destacar dende o primeiro momento dificultades de aprendizaxe de determinados alumnos/ as, e incluso, poñer medidas 
correctoras ordinarias: cambios de situación na clase e de equipos de traballo, aviso a país, entrevistas cos alumnos/ as, petición de 
información complementaria, cambios metodolóxicos dos propios profesores, etc.  

• Permite a profesora diversificar a súa intervención.  
 

A partir da avaliación inicial poderemos:  
• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe 

(débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que 
requiran atención específica por estaren 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). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian adoptar, así como sobre os recursos que se van empregar. 
• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de 
aprendizaxe, especialmente, co titor.  

 
 
 

9- MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
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Posto que non todos os alumnos teñen as mesmas capacidades nin o mesmo interese de cara ás matemáticas, o profesor tera que dar resposta 
a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Dar resposta a esta diversidade non 
é tarefa fácil, pero si necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos.  

Consideramos que debemos acometer, pois, o tratamento a diversidade desde dúas vías: 

I. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se tratará 
mediante esquemas, resumos, etc. 

II. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferenzas 
individuais dos estudantes. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como dixemos, ás 
diversas capacidades, intereses e motivacións. 

 

Para atender a esa diversidade seguiranse estas pautas: 

- Farase unha avaliación inicial antes de cada tema para ver os coñecementos previos que cada alumno/a ten e tomando nota das lagoas ou 
dificultades que aparezcan, propoñendo actividades de reforzo para aqueles alumnos/as nos que se detecte un atraso significativo. 

- Procurarase que os novos contidos sexan adaptados ó nivel de desenrolo cognitivo d@s alumn@s e intentarase introducir cada aspecto 
matemático, sempre que iso sexa posible, mediante exemplos que o alumno ou alumna poida atopar na súa vida cotiá . 

- Proporanse actividades abertas, nas que tódolos alumnos poidan lograr algunha meta máis ou menos complexa dependendo da súa 
capacidade. Realizaranse  exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos matemáticos, 
traballados na unidade . 

- Teranse en conta as distintas formas de agrupamento dos estudantes e a súa distribución na aula xa que inflúen, sen dúbida, en todo o 
proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de gran importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso 
que se aplicará en función das actividades que se vaian realizar –concretamente, por exemplo, nos procesos de resolución en grupo de exercicios 
propostos–, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos estudantes. 
Concederase, tamen, grande importância, noutras actividades, ao traballo persoal e individual. 

- Intentará que a comprensión de cada contido sexa suficiente como para que o alumno faga unha utilización do mesmo e para enlaza-los 
contidos relacionados con el. 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 29 
 

- Proporá actividades de reforzo e de ampliación para aqueles alumnos que o necesiten. Para eso, o profesor dispoñerá en tódalas unidades 
de boletíns de actividades tanto de reforzo como de ampliación . Coas actividades de recuperación-ampliación, atendemos non só aos alumnos e 
alumnas que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos. 

Ademais ,precisamente co obxecto de atender a esa diversidade, en 1º de ESO temos unha adaptación curricular e  teremos reforzo neste nivel 
e tamén en 2º de ESO. 

 
 

10- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 
Posto que a finalidade do sistema educativo é favorecer o desenrolo integral das persoas co fin de preparalas para participar nunha sociedade 

que é pluralista e democrática, é fundamental traballar os elementos transversais dende tódalas áreas para que non sexan conceptos lonxanos ós 
alumnos senón algo tanxible para o cal é necesario que os temas transversais sexan un dos eixos a través do cal debe organizarse o traballo de 
clase. 

Os elementos transversais poden considerarse elementos motivadores xa que permiten traballar os contidos matemáticos dunha forma novedosa, 
ó servir como fonte de utilización de diferentes contextos que proporcionan significados novos ós contidos matemáticos( exem. Interpretar e debatir 
os % dos préstamos bancarios ou o estudio das carreteras nun mapa). Ademais, estos temas permiten traballar dunha maneira especial os contidos 
actitudinais. 

.  Comprensión lectora, expresión oral e escrita: Nesta materia , co obxecto de dedicarlle un tempo semanal ao fomento da lectura e da 

comprensión, iniciaremos todas as unidades cunha lectura que nos prantexara unha situación problemática que se resolverá cos contidos que se 
van a desenvolver na unidade. Tamén todas as unidades rematan con lecturas nas que aparecen curiosidades matemáticas ou problemas da 
vida cotiá, relacionados cos temas tratados.  Todo isto completárase con textos que buscará o profesor, sempre que sexa posible, sobre 
acontecementos e persoas relacionadas coas matemáticas ao longo da historia; e, incluso, propoñendo libros de lecturas por cada trimestre. A 
resolución de problemas será outro punto forte neste elemento transversal posto que para eso  é imprescindible a comprensión previa e despois 
a expresión correcta do camiño seguido, da solución atopada e da súa contextualización. 

. Comunicación audivisual e TIC : Consideramos oportuno integrar como ferramentas fundamentais as novas tecnoloxías da información e da 

comunicación xa que son elementos próximos o entorno de ocio dos alumnos que estimulan e motivan especialmente o seu aprendizaxe e 
ademais suscitan entre eles un intercambio de criterios, discusión e desenvolvemento. Plantexaremos actividades nas que os alumnos terán que 
usar as ferramentas tecnolóxicas para buscar información , resolvelas e presentar os resultados. Neste punto usaremos o material que nos 
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proporcionan a editorial ca que traballamos como son o libro dixital ou a páxina www.anayadigital.com; Tamén usaremos videos , programas 
informáticos e material que o profesor irá colgando na aula virtual do centro. 

. Emprendemento: O emprendemento é actuar, ser autónomo, innovar nunha acción,levar a iniciativa e crear algo novo e novedoso incluso 
diferente a todo o demáis.A promoción do emprendeminto é unha prioridade dentro do proceso de formación dun futuro mellor. Traballar o 
emprendemento como unha competencia máis dende a educación e facer ver aos estudiantes a importancia que ten ser emprendedor na 
sociedade actual son dous dos obxetivos que se deben fomentar hoxe en día para alcanzar unha sociedade máis emprendedora. Consideramos 
que o emprendemento é unha actitude que pode enseñarse e unha habilidade que pode desarrollarse e as matemáticas ofrecen un marco 
importante para formentalo , sobre todo á  hora de resolver problemas e exercicios xa que potencian as cualidades dun bo emprendedor como 
son: 

Desarrollar a autonomía e iniciativa nos alumnos. 
Promocionar a creatividad, a innovación eo respeto polo traballo dos demáis. 
Promover o liderazgo, o traballo en equipo e a tenacidade nos xóvenes. 
Fomentar o traballodinámico e a comunicación. 
Formentar a responsabilidade, perseverancia, autoestima, autocrítica o control personal. 

 

. Educación cívica econstitucional:abórdaseó estimular as actitudes de rigor, sentido crítico, orde e precisión, necesarias no estudio das 
matemáticas. Tamén inflúen na formación humana, fundamental para a educación cívica, o esforzo e a constancia na busca de solucións ás 
cuestións e problemas matemáticos. Por último, convén destacar que a familiaridade e gusto hacia as matemáticas pode contribuír de forma 
importante ó desenrolo da autoestima, na medida na que o alumno chegue a considerarse capaz de enfrentarse de modo autónomo a numerosos 
e diversos problemas. 

. A educación do consumidor foméntase ó desenrolar actitudes como a sensibilidade, o interese e o rigor no uso das linguaxes alxebraica e 

estadístico. O sentido crítico, necesario para consumir de forma axeitada e responseble, desarróllase ó valorar as informacións sobre a medida 
das cousas, de acordo coa precisión e as unidades coas que se expresan e coas dimensións do obxecto ó que se refire. Tamén inflúe a 
disposición favorable a ter en conta as informacións probabilísticas na toma de decisións sobre fenómenos aleatorios, a valoración crítica das 
informacións estadísticas nos medios de comunicación. 

. Á educación para a paz contribúe o desenrolo do espírito de convivencia e de colaboración a través de actividades de traballo en equipo. A 

familiarización con outras culturas educa o sentido da tolerancia e de apertura hacia os demais. Con este obxectivo traballaranse problemas 
históricos de distintos ambientes culturais.  

http://www.anayadigital.com/
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. A educación para a saúde pódese tratar en matemáticas mediante a realización de traballos de recollida de datos de feitos ou fenómenos 

estadísticos, elaborando táboas e gráficas e interpretándoas en temas relacionados con procesos fisiolóxicos ou alimentarios, o que nos 
proporcionará un contexto axeitado para realizar unha valoración crítica de determinados hábitos relacionados coa saúde( hixiene, alimentación 
correcta, anorexia, prevención de accidentes...). 

. A educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos vese potenciada polas actitudes, pautas e medidas metodolóxicas seguintes: 

- Aceptación, respecto e valoración das solucións distintas da propia con independencia de que sexan aportadas tanto por alumnos como por 
alumnas. 

- Formación de grupos de traballo e distribución de tarefas observando agrupamentos non sexistas. 
- Uso de linguaxes e hábitos non sexistas. 
- O respecto natural  hacia as persoas do outro sexo e o traballo en equipo necesario en numerosas actividades da aprendizaxe permiten o 

desenrolo da afectividade necesaria para a educación sexual das persoas. 
. A educación ambiental trátase con actividades acerca do medio ambiente natural e social. 

. A educación vial facilítase ó educar o sentido espacial, fundamentalmente a través dos contidos de xeometría. O estudio de planos e mapas 

contribúe a este obxectivo. 

A exposición de contidos, as actividades, as cuestións, os textos, as imaxes e os exemplos dos nosos materiais sempren se elixiran para 
formentar a tolerancia e a formación no respeto dos dereitos e das liberdades fundamentais; a igualdade entre sexos e os principios 
democráticos da convivencia, co propósito de formar ós estudiantes para que participen na vida cultural, social e económica dun modo 

responsable. 
 
11- CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 

A mellora da convivencia no ámbito escolar é unha preocupación que cada día adquire maior importancia na sociedade e , sobre todo, na 
comunidade educativa que sufre as situacións de conflicto que xenera esa mala convivencia. Posto que consideramos que  a convivencia non 
é unha mera aplicación de medidas disciplinarias, senon un fin educativo a traballar; é na aula donde hai que empezar a facer esa labor dunha 
forma vivenciada , creando un clima de aula e de centro adecuado.  
  A clase é un lugar no que se involucran personalidades moi diferentes non só a nivel persoal, senon tamen no social , cultural e relixioso. 
Ante esa realidade o profesor terá que intentar dar unha formación de calidade que terá como última finalidade o desarrollo pleno da persoa, 
reforzando o respecto polos dereitos humanos e polas liberdades fundamentales , promovendo a comprensión, tolerancia e amistade entre 
todos independentemente da súa realidade. 
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  Educar para a convivencia non require o uso de estratexias moi diferentes das empleadas para a aprendizaxe de outros contidos:  Os 
rapaces aprenden facéndoo. Teremos que promover cambios de actitude e comportamentos,ata que cheguen a convertitirse na forma de estar 
e actuar no centro,para iso é imprescindible que tódolos membros da comunidade educativa se impliquen neste compromiso de mellora con 
esforzo, constancia e planificación adecuada. 
  As actitudes a desarrollar na aula baseáranse nas seguintes normas de convivencia cas que pretendemos participar e colaborar na mellora 

da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de  estudio, respetando o dereito dos compañeiros e compañeiras á educación. 
 
Antes de entrar na aula e durante a permanencia nela, aplicaransen as seguintes normas: 
 
Apagar  ou deixar na taquilla o móbil ou calquer aparato . 
Entrar puntual e ordenadamente. 
Sentarse correctamente. 
Levar o material necesario para traballar. 
Realizar as tarefas encomendadas e seguir as instrucións do profesorado, respetando a súa dignidade e funcións e recoñecendoo como 
autoridade educativa do centro. 
Non beber nin comer nin mascar chicle. 
Tratarse sempre con respecto e consideración, procurando apoiar e axudar a quen o necesite, respetando a libertade de conciencia, as 
conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre homes e mulleres e a dignidade, integridade e intimidade dos distintos membros 
da comunidade educativa. 
Respetar as pertenzas dos demais membros da comunidade educativa. 
Intervir , a traves dos cauces reglamentarios, en todo aquello que afecte a convivencia.Aprender habilidades pacíficas e non violentas na 
resolución de conflictos. 
Practicar as normas básicas de cortesía: 
. Pedimos as cousas por favor. 
. Damos as grazas sempre. 
. Pedimos desculpas cando sexamos conscientes de cometer algún erro ou desconsideración. 
Comunicarse correctamente:  
 . Escoitar con atención e respecto. 
 . Solicitar a palabra erguendo a man e respectando as quendas de intervención. 
.  Non berrar e , por suposto, non insultar. 
Coidar a clase :  
. Non tirar papaeles nin obxectos ó chan. 
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 . Manter o material en bo estado e, polo tanto, non pintar nin escribir as mesas ou as paredes. 
. Deixar a aula ordenada e limpa. 
 
   Os alumnos que non se axusten a estas normas de convivencia da aula ou que presenten alteracións de comportamento que repercutan na 
vida académica e no propio centro, serán amonestados polos cauces recollidos no Plan de Convivencia do Centro. 

 
 
12- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

Neste momento non está  prevista  facer ningunha actividade extraescolar . De todas formas sempre estaremos abertos a iniciativas educativas 
novas que chegen a este departamento ao longo do curso, sempre que nos parezan interesantes para os nosos alumnos e viables.   

En canto as actividades complementarias propoñemos: 

- Actividades e xogos que se poden atopar nos recursos que proporciona a editorial ou na rede como , por exemplo, nas páxinas:  

www.mathematike.org 

www.galeon.com 

www.elosiodelosantos.com 

juegos y matemáticas de http://anagarciaazcarate.wordpress.com 

- Búqueda de información sobre aspectos complementarios como poden ser os distintos sistemas de numeración ou antiguas medidas en 1º 
de ESO. 

 
 
13- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 
 

Cada mes , durante o curso , adicarase unha sesión de reunión de departamento para facer o seguimento da programación e asi poder avaliala 
e facer os cambios que se consideren oportunos. Todos estes cambios recolléranse nunha folla que para tal fin elaborará a xefa de departamento 
e que se terán en conta na memoria de final de curso asi como na reelaboración da programación do próximo ano académico. 

http://www.mathematike.org/
http://www.galeon.com/
http://www.elosiodelosantos.com/
http://anagarciaazcarate.wordpress.com/
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Para facer a avaliación do procesode cada unidade didáctica terase en conta se a unidade contribuíu ou non ao desenrolo dunha práctica 

rica e se foi suficiente para dar resposta ás demandas da aula. 

Algúns dos aspectos sobre os que se podia reflexionar, poderían ser: 

 

INDICADORES OBSERVACIÓNS 

Recursos utilizados 

Materiais  

Organización  

Fontes de 
información 

 

Actividades 

Suscitaron interés  

Desencadearon 
procesos de busca 

 

Grao de dificultade 
axeitado 

 

Acadáronse os 
obxectivos 

 

A secuenciación foi 
acertada 

 

Desenvolvemento do  proceso de 
aprendizaxe 

 

 

 

Adaptación a diversidade  

 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 35 
 

Facilitouse un clima de contraste de opinións 
aberto a todos, garantizando a súa 

participación 

 

 

Tamen faremos unha reflexión e a autoavaliación sobre a realización e o desenvolvemento da programación didáctica. Esta pódese realizar ao 
final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. Poderíase usar o seguinte cadro: 

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    
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Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación    

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 
 
 
 
 

14- CONCRECIÓN 
 

14.1-ESO 
 

14.1.1-OBXECTIVOS DE ETAPA 

 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 
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e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, 
así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia,os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar 
os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender 
a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
h)Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i)  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural,histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 
mellora,e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como 
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe,que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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14.1.2-2º ESO 

 
- OBXECTIVOS 
 
- Interpretar expresións matemáticas sinxelas expresadas en linguaxe matemática  (numérica, gráfica, xeométrica, lóxica, alxébrica, probabilística). 

-Expresar situacións da vida cotiá utilizando formas sinxelas da linguaxe matemática (numérica, gráfica, xeométrica, lóxica, alxébrica, probabilística). 

- Interpretar e analizar informacións e contidos en enunciados de problemas relativos a situacións da vida cotiá. 

- Utiliza-lo cálculo mental e/ou os logaritmos de lapis e papel para a obtención, análise e valoración de resultados, seleccionando a técnica máis 
axeitada en función dos intereses (rapidez, precisión). 

- Identificar elementos cuantificables do contexto e realizar medicións directas mediante o manexo de instrumentos de medida e indirectas mediante 
o uso de fórmulas e relacións simples, expresando os resultados nas medidas axeitadas. 

- Resolver problemas relacionados coa vida cotiá, describindo verbalmente o proceso seguido e as solucións obtidas. 

- Identificar e utilizar técnicas sinxelas de recollida de datos (recontos) e organización ( táboas e gráficas) para a análise da información sobre 
fenómenos e procesos reais. 

- Realizar estimacións e aproximacións sobre cálculos, medidas, probabilidades, etc., como procedementos para cuantifica-la realidade. 

- Identificar e analizar propiedades de figuras geométricas (planas, poliedros e corpos redondos), así como a descripción precisa de relacións 
especiais. 

- Identificar elementos matemáticos (datos numéricos, estadísticos e probabilísticos, gráficos, táboas, porcentaxes, etc.) presentes en conversacións 
e medios de comunicación. 

- Valorar a utilidade das matemáticas polas múltiples posibilidades de representación da realidade mediante modelos para a análise das súas 
características e propiedades. 

- Coñecer e disfrutar da compoñente lúdica, estética, e creativa das matemáticas a través da realización de xogos (numéricos, xeométricos, 
probabilísticos, etc.), a contrucción de formas xeométricas, problemas de inxenio, etc. 

- Utilizar con confianza as súas propias habilidades matemáticas nas situacións da vida cotiá que o requiran. 

- Valorar as matemáticas como unha ciencia integradora, recoñecendo o papel que desenrola nos distintos ámbitos da actividade humana, non só 
no científico e tecnolóxico senón tamén no social, estético, laboral... 
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- Actuar, nas situacións cotiás e na resolución de problemas, de acordo cos modos propios da actividade matemática, como a exploración sistemática 
de alternativas, a precisión na linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista e a perseverancia na busca de solucións. 

 
 
- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: CRITERIOS DE AVALIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN, GRAO  
 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 
 
 

Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

Bloque-1 Procesos,métodos e actitudes en matemáticas 

f 

 h 

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

B1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razoada, oproceso seguido na resolución 
dun problema. 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na 
resolución dunproblema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

 CCL 

 CMCCT 

Todo o curso 100% Exames, 

exercicios 

entregados e 

observación 

diaria 

E 

f 

 h 

B1.2. Estratex ias e 
procedementos postos 
enpráctica: 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. Reflex ión sobre os 
resultados: rev isión 
dasoperacións utilizadas, 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratex ias de resolución de problemas, 
realizando oscálculos necesarios e 
comprobando as solución obtidas. 

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

CMCCT Todo o curso 100% Exames, 

exercicios 

entregados e 

observación 

diaria 

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

 CMCCT 1º trimestre 50% Traballo escrito 

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

CMCCT 1º trimestre 50% Traballo escrito 
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Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

asignación de unidadesaos 
resultados, comprobación e 
interpretación 
das solucións no contexto da 
situación, procuradoutras 
formas de resolución, etc. 

MAB1.2.4. Utiliza estratex ias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflex ionando sobre o proceso 
de resolución de problemas. 

 CMCCT 

CAA 

Todo o curso 50% Exercicios 

entregados e 

observación 

diaria 

 b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. Estratex ias 
eprocedementos postos 
enpráctica: 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 investigación 
matemáticas escolares, en 
contextos 
numéricos,xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
indiv idual e en 
equipo.Elaboracióne 
presentación dos informes 
correspondentes. 

B1.3. Describir e analizar situacións de 
cambio,para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, 
xeométricos,funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorandoa súa utilidade 
para facer predicións. 

MAB1.3.1. Identifica patróns, 
regularidades e leismatemáticas en 
situacións de cambio, en contex tos 
numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

CMCCT 
CCEC 

Todo o curso 50% Observación 

diaria, exame e 

traballo diario 

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
achadaspara realizar simulacións e 
predicións sobre osresultados esperables, 
valorando a súa eficaciae idoneidade. 

CMCCT Todo o curso 50% Traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

b 

e 

f 

B1.3. Reflex ión sobre os 
resultados: rev isión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidadesaos 
resultados, comprobación e 
interpretacióndas solucións no 

 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, rev isando o proceso de 
resolución e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da 
solución ou procurando outras formas de 
resolución. 

CMCCT Todo o curso 50% Traballos 

entregados e 

observación 

diaria 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 41 
 

Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

contexto da situación, procura 

doutras formas de resolución, 
etc. 

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 conexión entre o 
problema e a realidade. 

CMCCT 
CAA 

Todo o curso 50% Traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 b 

f 

h 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e investigación 
matemáticas escolares, en 
contextos 
numéricos,xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito 
indiv idual e en equipo. 
Elaboracióne 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 disti n tas linguax es (alxébri ca , 
gráfi c a , xeomé t ri c a e estatístico-
probabilística). 

CCL 
CMCCT 

Todo o curso 80% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

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 indiv idual e en 
equipo. 

 B1.6. Desenvolver procesos de 
matematizaciónen 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 darealidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

 CMCCT 
CSC 

Todo o curso 20% Traballo e 

observación 

diaria 

 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 coñecementosmatemáticos 
necesarios. 

CMCCT 
CSIEE 

Todo o curso 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelosmatemáticos sinxelos que permitan 
a resolucióndun problema ou duns 
problemas dentro docampo das 
matemáticas. 

CMCCT Todo o curso 50% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 MAB1.6.4. Interpreta a solución 
matemática doproblema no contexto da 
realidade. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 
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Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

diaria 

 MAB1.6.5. Realiza simulacións e 
predicións, encontexto real, para valorar a 
adecuación e aslimitacións dos modelos, e 
propón melloras queaumenten a súa 
eficacia. 

CMCCT Todo o curso 20% Observación 

diaria 

e 

f 

g 

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematizacióne modelización, 
en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito 
indiv idual e enequipo. 

 B1.7. Valorar a modelización matemática 
como unrecurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

 MAB1.7.1. Reflex iona sobre o proceso e 
obténconclusións sobre el e os seus 
resultados, valorando outras opinións. 

 CMCCT 
CAA 
CSC 

Todo o curso 80% Observación 

diaria 

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 
indiv idual e em equipo. 

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

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
parao traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flex ibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 

 CMCCT 
CSC 
CSIEE 

Todo o curso 50% Observación 

diaria 

 MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos 
e problemas coa precisión, o esmero e o 
intereseadecuados ao nivel educativo e á 
dificultade dasituación. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

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

CMCCT Todo o curso 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidadee 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 

Todo o curso 80% Observación 

diaria 

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

 CMCCT 
CSIEE 
CSC 

Todo o curso 100% Observación 

diaria 
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Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

 b 
g 

1.6. 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 
dematematización ou de modelización, 
valorandoas consecuencias destas e a súa 
convenienciapola súa sinxeleza e utilidade. 

CMCCT 
CSIEE 

Todo o curso 50% Traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 b 
g 

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

B1.10. Reflex ionar sobre as decisións 
tomadas eaprender diso para situacións 
similares futuras. 

MAB1.10.1. Reflex iona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolv idos, 
valorando a potencia e sinxeleza das ideas 
claves, aprendendo para situacións futuras 
similares. 

CMCCT 
CAA 

Todo o curso 80% Observación 

diaria 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóx icos noproceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representaciónsgráficas de 
datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
–Facilitación da comprensión 
de conceptos epropiedades 
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 

 B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóx icasaxeitadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendorepresentacións 
gráficas, recreando situación matemáticas 
mediante simulacións ou analizandocon 
sentido crítico situacións diversas que 
axudená comprensión de conceptos 
matemáticos ou áresolución de problemas. 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóx icas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

CMCCT 
CD 

3ª trimestre 50% Observación 

diaria 

 MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóx icos 
para facer representacións gráficas de 
funcións conexpresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa 
e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 3º trimestre 50% Traballo escrito 

MAB1.11.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución deproblemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóx icos. 

CMCCT 3º trimestre 50% Traballo escrito 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóx icas 
interactivaspara amosar, analizar e 
comprender propiedadesxeométricas. 

CMCCT 3ª trimestre 50% Traballo escrito 
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Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

e 
as conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, enámbitos 
apropiados, da información e 
das ideas matemáticas. 

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

CMCCT 3ª trimestre 50% Traballo escrito 

a 
b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóx icos noproceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos. 
– Elaboración e creación de 
representaciónsgráficas de 
datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
–Facilitación da comprensión 
de conceptos epropiedades 
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, enámbitos 
apropiados, da información e 
das ideas matemáticas. 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información 
e dacomunicación de maneira habitual no 
proceso deaprendizaxe, 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 dix itais 
propios(de texto, presentación, imaxe, 
v ídeo, son, etc.),como resultado do proceso 
de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta 
tecnolóx ica axeitada, e compárteos para 
asúa discusión ou difusión. 

CD 
CCL 

Todo o curso 50% Traballos 

individuais ou en 

grupo 

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

CCL Todo o curso 50% Observación 

diaria 

 MAB1.12.3. Usa adecuadamente os 
médios tecnolóx icos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das activ idades, 
analizando puntos fortes edébiles do seu 
proceso educativo e establecendo pautas 
de mellora. 

 CD 
CAA 

Todo o curso 50% Observación 

diaria. Rúbrica 

 MAB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóx icaspara compartir ideas e tarefas. 

 CD 
CSC 
CSIEE 

Todo o curso 50% Observación 

diaria 

Bloque 2. Números e álxebra 
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Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

 b 

e 

f 

g 

h 

 B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. 
Operaciónscon calculadora ou 
outros medios tecnolóx icos. 
 B2.2. Fraccións en ámbitos 
cotiáns. Fracciónsequivalentes. 
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 
aprox imadas. 
 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 
 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratex iaspara o 
cálculo mental, para o cálculo 
aprox imadoe para o cálculo 
con calculadora. 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, 
fraccionari o s e deci m a i s , e porce ntax e s 
sinxe l as , as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller,transformar e 
intercambiar información, e resolver 
problemas relacionados coa v ida 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 1º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 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 1º trimestre 100% Exames, traballo 

diario e traballos 

entregados 

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os 
tipos de números e as súas operacións, 
para resolver problemas cotiáns 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnolóx icos, cando sexa necesario, os 
resultados obtidos. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballo 

diario e traballos 

entregados 
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 e 

f 

g 

h 

 B2.1. Números enteiros: 
representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. 
Operaciónscon calculadora ou 
outros medios tecnolóx icos. 
 B2.2. Fraccións en ámbitos 
cotiáns. Fracciónsequivalentes. 
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. 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos 

significados dos números en contextos de 
paridade, div isibilidade e operacións 
elementais, mellorando así a comprensión do 
concepto e dos tiposde números. 

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

 CMCCT 1º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

 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 1º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 
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de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

Raíces cadradas.Estimación e 
obtención de raíces 
aprox imadas. 
 B2.8. Xerarquía das 
operacións. 
 B2.9. Elaboración e 
utilización de estratex iaspara o 
cálculo mental, para o cálculo 
aprox imadoe para o cálculo 
con calculadora. 

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

CMCCT 1º trimestre 80% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

e 
f 

B2.8. Xerarquía das 
operacións. B2.9. Elaboración e 
utilización de estratex iaspara o 
cálculo mental, para o cálculo 
aprox imadoe para o cálculo con 
calculadora. 

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

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 tecnolóx icos, 
utilizando a notación máis axeitada e 
respectando a xerarquía das operacións. 

 CMCCT 1º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

 E 
f 

B2.9. Elaboración e utilización 
de estratex iaspara o cálculo 
mental, para o cálculo 
aprox imadoe para o cálculo con 
calculadora. 

B2.4. Elix ir a forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con calculadora), usando 
estratex iasque permitan simplificar as 
operacións con números enteiros, fraccións, 
decimais e porcentaxes, eestimando a 
coherencia e a precisión dos resultados 
obtidos. 

MAB2.4.1. Desenvolve estratex ias de 
cálculo mental para realizar cálculos 
exactos ou aprox imados, valorando a 
precisión esix ida na operación ou no 
problema. 

CMCCT Todo o curso 80% Observación 

diaria 

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 Todo o curso 100% Exames e 

observación 

diaria 
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de avaliación 

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 estratex ias (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 v ida real nas que ex istan 
variacións porcentuais e magnitudes directa 
ou inversamente proporcionais. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións 
de proporcionalidade numérica (como o 
factor deconversión ou cálculo de 
porcentaxes) e emprégaas para resolver 
problemas en situacións cotiás. 

 CMCCT 1º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

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

CMCCT 1ª trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

e 
f 
g 
h 

B2.13. Tradución de expresións 
da linguaxe cotiá que 
representen situacións reais, á 
alxébrica, ev iceversa. 
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 

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 
lóx icas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

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 2º trimestre 80% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 
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de 
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procedementos 

de avaliación 

numéricodunha expresión 
alxébrica. 
 B2.16. Operacións con 
expresións alxébricassinxelas. 
Transformación e 
equivalencias. Identidades. 
Operacións con polinomios en 
casos sinxelos. 

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

 CMCCT 2º trimestre 80% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

F 
h 

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

B2.18. Sistemas de dúas 

ecuacións lineais condúas 

incógnitas. Métodos alxébricos 

de resolución e método gráfico. 

Resolución de problemas. 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para 
simbolizare resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemasde ecuacións, 
aplicando para a súa resoluciónmétodos 
alxébricos ou gráficos, e contrastando os 
resultados obtidos. 

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

CMCCT 2º trimestre 80% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

 MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha 
situación da v ida real mediante ecuacións 
de primeiroe segundo grao, e sistemas de 
ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 

CMCCT 2º trimestre 80% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

Bloque 3. Xeom etría 

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 2º trimestre 80% Traballos, 

exames  e 

observación 

diaria 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras 
para calcular lonx itudes descoñecidas na 
resolución de triángulos e áreas de 
polígonos regulares, en contextos 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 
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de 
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de avaliación 

xeométricos ou en contextos reais diaria 

e 
f 

B3.2. Semellanza: figuras 
semellantes. Criteriosde 
semellanza. Razón de 
semellanza e escala.Razón 
entre lonx itudes, áreas e 
volumes de corpos 
semellantes. 

 B3.2. Analizar e identificar figuras 
semellantes,calculando a escala ou razón de 
semellanza e arazón entre lonx itudes, áreas 
e volumes de corpossemellantes. 

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

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

 MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver 
problemas da v ida cotiá sobre planos, 
mapas e outroscontextos de semellanza. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

 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 3º trimestre 80% Traballo e 

observación 

diaria 

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

CMCCT 3º trimestre 50% Traballo 

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

CMCCT 3º trimestre 80% Traballo e 

observación 

diaria 

e 
f 
l 
n 

B3.4. Propiedades, 
egularidades e relacións dos 
poliedros. Cálculo de 
lonx itudes, uperficies e volumes 
do mundo físico. B3.5. Uso de 
ferramentas informáticas 
paraestudar formas, 
configuracións e relacións 
xeométricas. 

 B3.4. Resolver problemas que leven consigo 
o cálculo de lonx itudes, 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 3º trimestre 80%  Exames, 
traballos 
entregados e 
observación 

diaria 

Bloque 4. Funcións 

 f  B4.1. Concepto de función:  B4.1. Manexar as formas de presentar unha MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de  CMCCT 3º trimestre 80% Exames, 
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procedementos 

de avaliación 

variable dependentee 
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. 

función (linguaxe habitual, táboa 
numérica, gráficae ecuación), pasando 
dunhas formas a outras eelix indo a mellor 
delas en función do contexto. 

representación dunha función a outras, e 
elixe a máis adecuada en función do 
contexto. 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 f  B4.1. Concepto de función: 
variable dependentee 
independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, 
táboa, gráfica e fórmula); 
crecemento e decrecemento; 
continuidade e 
descontinuidade; cortes cos 
eixes; máximos e mínimos 
relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 

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

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

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

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

CMCCT 3º trimestre 80% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 b 

e 

f 

g 

h 

B4.2. Funcións lineais. 
Cálculo, interpretación 
eidentificación 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 esoftware 
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 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

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

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 MAB4.3.3. Escribe a ecuación 
correspondente árelación lineal ex istente 
entre dúas magnitudes,e represéntaa. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 
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de 
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Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

diaria 

MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas 
e,apoiándose en recursos tecnolóx icos, 
identifica o modelo matemático funcional 
(lineal ou afín) máis axeitado para 
explicalas,e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

B5.1. Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 
B5.2. Organización en táboas 
de datos recollidosnunha 
experiencia. 
B5.3. Diagramas de barras e de 
sectores. Polígonos de 
frecuencias; diagramas de 
caixa e bigotes 
 B5.4. Medidas de tendencia 
central. 
 B5.5. Medidas de dispersión. 

 B5.1. Formular preguntas axeitadas para 
coñecer as características de interese dunha 
poboación e recoller, organizar e presentar 
datos relevantes para respondelas, utilizando 
os métodos estatísticos apropiados e as 
ferramentas axeitadas, organizando os datos 
en táboas e construíndo gráficas, calculando 
os parámetros relevantes, e obtendo 
conclusións razoables a partir dos resultados 
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 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a 
mediana (intervalo mediano), a moda 
(intervalo modal),o rango e os cuartís, 
elixe o máis axeitado, eemprégaos para 
interpretar un conxunto de datos e para 
resolver problemas. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

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

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

enttegados e 

observación 

diaria 

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 

 B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóx icas para 
organizar datos, xerar gráficas estatísticas, 
calcularparámetros relevantes e comunicar 
os resultados obtidos que respondan ás 
preguntas formuladas prev iamente sobre a 
situación estudada. 

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

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 
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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 
ferramentastecnolóx icas para o 
tratamento de datos, creación e 
interpretación de gráficos e 
elaboración deinformes. 

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

CMCCT 3º trimestre 100% Observación 

diaria 

 e 
f 
h 

 B5.7. Fenómenos 
deterministas e aleatorios. 
B5.8. Formulación de 
conxecturas sobre o 
comportamento de fenómenos 
aleatorios sinxelos edeseño de 
experiencias para a súa 
comprobación. 
 B5.9. Frecuencia relativa dun 
suceso e a súaaprox imación á 
probabilidade mediante a simu- 
lación 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 

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

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

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

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a partir do cálculo 
exacto da súaprobabilidade ou a 
aprox imación desta mediantea 
experimentación. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

b 
f 
h 

 B5.10. Sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 
B5.11. Espazo mostral en 

 B5.4. Inducir a noción de probabilidade a 
partir doconcepto de frecuencia relativa e 
como medida deincerteza asociada aos 
fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a 

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

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 
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Matemáticas. 2º ESO 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo 

de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

experimentos sinxelos.Táboas 
e diagramas de árbore sinxelos. 
B5.12. Cálculo de 
probabilidades mediante a 
regra de Laplace en 
experimentos sinxelos. 

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

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de 
sucesosasociados a experimentos sinxelos 
mediante aregra de Laplace, e exprésaa en 
forma de fracción e como porcentaxe. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, 

traballos 

entregados e 

observación 

diaria 

 
 

14.1.3- 4º ESO 

 
- OBXECTIVOS 
 
- Empregar habitualmente as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, alxebraica, xeométrica, estadística...) na medida que lles sexa útil para 
representar, describir e traducir as cuestións formuladas e as súas solucións. 

 

-  Actuar nas situacións cotiás e na resolución de problemas, de acordo cos modos propios da actividade matemática, tales como a exploración 
sistemática de alternativas, a precisión da linguaxe, a prioridade das operacións, o uso das parénteses, a flexibilidade para modifica-lo punto de vista e 

a perseverancia na busca de solucións. 
 

- Interpretar os aspectos da realidade que poidan ser cuantificados (recollida de datos, fórmulas de combinatoria, procedementos indirectos de medida 

de lonxitudes e ángulos). 

- Coñecer e aplicar correctamente a linguaxe estadística (sucesos sinxelos, compostos e condicionados, distribucións estadísticas unidimensionais, 

medidas de centralización e dispersión) para representar a información en diagramas estadísticos e formarse un xuízo sobre a mesma. Aplicar tamén 
os conceptos estadísticos para comprender mellor a información que aparece nos medios de comunicación. 
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-  Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e para a identificación de problemas e a súa resolución, comprobando a adecuación 
dos resultados. 

- Ampliar o campo das medicións empregando métodos indirectos para o cálculo de lonxitudes, supreficies ou volumes. 

- Identificar situacións e aplicacións do coñecemento matemático en distintos ámbitos da actividade humana (social, tecnolóxico, estético...) percibindo 

a importancia deste. 

- Recoñecer as relacións e interconexións que existen dentro das propias matemáticas, ademais de recoñece-la realidade como diversa e susceptible de 
ser explicada dende distintos puntos de vista contrapostos e complementarios. 

- Desenrolar pequenas investigacións que supoñan a realización, nalgunhas actividades, dun estudio en profundidade e que potencialmente teña o valor 
engadido de favorecer o desenrolo de calidades humanas como a perseverancia na busca de solucións e a dedicación. 

- Adquirir os automatismos do cálculo requeridos polos contidos dados neste curso. 

- Dominar os contidos e procedementos deste curso. 

 

- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: CRITERIOS DE AVALIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN, GRAO  
 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
f  

h 

B1.1. Planif icación e 
expresión verbal do 

proceso de resolución de 
problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente e de 
forma razoada o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

 MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de 
forma razoada o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

 CCL 

CMCCT 

Todo o curso 100% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

e 

f 

h 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica,numérica, 
alxébrica, etc.), 

 B1.2. Utilizar procesos de 
razoamento e estrattexias 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 

CCL 

Todo o curso 100% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
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. 

 MAB1.2.2. Valora a información dun 

enunciado e relaciónaa co número de 

solucións do problema. 

CMCCT 

 

Todo o curso 50% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

 MAB1.2.3. Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre os resultados 

dos problemas para resolver, valorando 

a súa utilidade e eficacia. 

CMCCT Todo o curso 80% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas 

eprocesos de razoamento na resolución 

de problemas, reflexionando sobre o 

proceso de resolución. 

CMCCT 

CAA 

Todo o curso 80% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

 

b 

e 

f 

g 

h 

 B1.2. Estratexias e 

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

alxébrica, etc.), 
eformulación do problema, 
resolución de 
subproblemas, reconto 

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

leis, etc. 
 B1.4. Formulación de 
proxectos e investigación 
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 
encontrar patróns, regularidades 
e leis matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións. 

 

 

MAB1.3.1. Identif ica patróns, 

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

 

CMCCT 

CCEC 

Todo o curso 80% Traballo diario e 

traballos entregados 

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 

achadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e 

idoneidade. 

 

CMCCT Todo o curso 80%    Observación diaria 

e traballos 

entregados 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
 b 

 e 

 f 

B1.3. Reflexión sobre os 

resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
signación 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 Todo o curso 80% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

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. 

CMCCT 

CAA 

Todo o curso 50% Traballo diario  e 

traballos entregados 

 f 
 h 

B1.4. Formulación de 
proxectos e investigación 
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 

Todo o curso 100% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

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 
identif icación de situacións 

problemáticas da realidade. 

MAB1.6.1. Identif ica situacións 

problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

CMCCT 

CSC 

Todo o curso 80% Traballo diario e 

traballos entregados 

MAB1.6.2. Establece conexións entre un 

problema do mundo real e o mundo 

matemático, identif icando o problema ou 

os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos 

matemáticos necesarios. 

CMCCT 

CSIEE 

Todoo curso 100% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 

 MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun problema ou 

CMCCT Todoo curso 50% Traballo diario, 

exame e traballos 

entregados 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

 MAB1.6.4. Interpreta a solución 

matemática doproblema no contexto da 
realidade. 

CMCCT Todo o curso 100% Traballosentregados, 

exame e 

observación diaria 

 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 Todo o curso 50% Observación diaria 

  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 

Todo o curso 100% Observación diaria 

 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. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 

Todo o curso 100% Observación diaria 

 MAB1.8.2. Formúlase a resolución de 

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

CMCCT Todo o curso 100% Observación diaria, 

traballos entregados 

e exames 

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

CMCCT Todo o curso 100% Observación diaria, 

traballos entregados 

e exames 

 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. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

Todo o curso 100% Observación diaria 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

CMCCT 

CSIEE 

Todo o curso 100% Observación diaria 

b 

 g 

 B1.6. Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 
dif icultades propias do 
traballo científ ico. 

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 

Todo o curso 100% Observación diaria, 

traballos entregados 

e exames 

 b 

 g 

B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 
dif icultades propias do 

traballo científ ico. 

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 a 
sinxeleza das ideas clave, e apréndeo 
para situacións futuras similares. 

CMCCT 

CAA 

Todo o curso 100% Observación diaria, 

traballos entregados 

e exames 

 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 

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 

dif icultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

CMCCT 

CD 

Todo o curso 80% Observación diaria 

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 2º trimestre 80% Traballos entregados 

e observación diaria 

 MAB1.11.3. Deseña representacións 

gráficas para explicar o proceso seguido 

na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT Todo o curso 80% Traballos entregados 

e observación diaria 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
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. 

 MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas 

tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

CMCCT 2º trimestre 80% Traballos entregados 

e observación diaria 

 MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos 

para tratar datos e gráficas estatísticas, 

extraer información e elaborar 

conclusións. 

CMCCT 3º trimestre 80% Traballos entregados 

e observación diaria 

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 

 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 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 difusión. 

CD 

CCL 

Todo o curso 80% Traballos entregados 

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados 

para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

CCL Todo o curso 80% Observación diaria 
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
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. 

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. 

CD 

CAA 

Todo o curso 50% Observación diaria, 

rúbrica 

 MAB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

CD 

CSC 

CSIEE 

Todo o curso 50% Observación diaria 

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA 

 f 

 l 

B2.1. Recoñecemento de 
números que nonpoden 
expresarse en forma de 
fracción. Números irracionais. 
 B2.2. Representación de 
números na rectareal. 
Intervalos. 

B2.1. Coñecer os tipos de números e 
interpretar o significado dalgunhas das 
súas propiedades máis características 
(div isibilidade, paridade, infinitude, 
prox imidade, etc.). 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números 
reais (naturais, enteiros, racionais e 
irracionais), indicando o criterio seguido, e 
utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB2.1.2. Aplica propiedades 
características dos números ao utilizalos en 
contextos de resolución de problemas. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 b 
 f 

B2.2. Representación de 
números na rectareal. 
Intervalos. 
B2.3. Interpretación e 
utilización dos númerosreais, 
as operacións e as 
propiedades caracte rísticas en 
diferentes contextos, elix indo a 

B2.2. Utilizar os tipos de números e 
operacións, xunto coas súas 
propiedades, para recoller, transformar 
e intercambiar información, eresolver 
problemas relacionados coa v ida dia ria 
e con outras materias do ámbito 
educativo. 

MACB2.2.1. Opera con eficacia 
empregando cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, e utilizando a notación máis 
axeitada. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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

CMCCT 1º trimestre 50% Exames, traballos e 

observación diaria 
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notación e a precisión máis 
axeitadas en cadacaso. 
B2.4. Potencias de expoñente 
enteiro oufraccionario e 
radicais sinxelos. Relación 
entrepotencias e radicais. 
B2.5. Operacións e 
propiedades das potenciase 
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. 

MACB2.2.3. Establece as relacións entre 
radicais e potencias, opera aplicando as 
propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución 
de problemas cotiáns e financeiros, e valora 
o emprego de medios tecnolóx icos cando a 
complex idade dos datos o requira. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a 
partir da súa definición ou mediante a  
aplicación das súas propiedades, e resolve 
problemas sinxelos. 

CMCCT 1º trimestre 80% Exames, traballos e 

observación diaria 

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

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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. 

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia 
facendo uso da linguaxe alxébrica. 

 CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB2.3.3. Realiza operacións con polino- 
mios, igualdades notables e fraccións 
alxébricas sinxelas. 

 CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición 
factorial para a resolución de ecuacións de 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 
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grao su perior a dous. 

 f 
 g 

B2.13. Resolución de 
problemas cotiáns e doutras 
áreas de coñecemento 
mediante ecuacións e 
sistemas. 
B2.14. Inecuacións de primeiro 
e segundograo. Interpretación 
gráfica. Resolución de pro- 
blemas. 

B2.4. Representar e analizar situacións 
e 

relacións matemáticas utilizando 
inecuacións,ecuacións e sistemas para 
resolver problemasmatemáticos e de 
contextos reais. 

 MACB2.4.1. Formula alxebricamente as 
restricións indicadas nunha situación da v ida 
real,estúdao e resolve, mediante 
inecuacións, ecuacións ou sistemas, e 
interpreta os resultados obtidos. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

Bloque 3-Xeom etría 
 f 
l 

 B3.1. Medidas de ángulos no 
sistema sesaxesimal e en 
radiáns. 
B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entreelas. Relacións 
métricas nos triángulos. 

B3.1. Utilizar as unidades angulares 
dos sistemas métrico sesaxesimal e 
internacional, asícomo as relacións e 
as razóns da trigonometria elemental, 
para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reais. 

 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións 
da trigonometría básica para resolver 
problemas empregando medios 
tecnolóx icos, de ser preciso, para realizar os 
cálculos. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

b 
 e 
 f 

B3.3. Aplicación dos 
coñecementos xeométricos á 
resolución de problemas 
métricos nomundo físico: 
medida de lonx itudes, áreas e 
volumes. 
B3.2. Razóns trigonométricas. 
Relacións entreelas. 
Relacións métricas nos 
triángulos. 

 B3.2. Calcular magnitudes efectuando 
medidasdirectas e indirectas a partir de 
situacións reais,empregando os 
instrumentos, as técnicas ouas fórmulas 
máis adecuadas, e aplicando as 
unidades de medida. 

 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas 
tecnolóx icas, as estratex ias e as fórmulas 
apropiadas para calcular ángulos, 
lonx itudes, áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 

CMCCT 
CD 

2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando 
as razóns trigonométricas e as súas 
relacións. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular 
áreas e volumes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, 
pirámides, cilindros,conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas 
xeométricos, asignando as unidades 
apropiadas. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 64 
 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas . 4º ESO 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización (*)Grao 

mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 e 
 f 

B3.4. Iniciación á xeometría 
analítica no 
plano:coordenadas. Vectores. 
Ecuacións da recta. 
Paralelismo; 
erpendicularidade. 
B3.5. Semellanza. Figuras 
semellantes. Razónentre 
lonx itudes, áreas e volumes de 
corpossemellantes. 
B3.6. Aplicacións informáticas 
de xeometría dinámica que 
facilite a comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas. 

 B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e 
osprocedementos básicos da xeometría 
analíticaplana para representar, 
describir e analizarformas e 
configuracións xeométricas sinxelas. 

MACB3.3.1.   Establece   correspondencias 
analíticas entre as coordenadas de puntos e 
vectores. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB3.3.3. Coñece o significado de 
pendente dunha recta e diferentes formas 
de calculala 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta 
devarias formas, en función dos datos 
coñecidos 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións 
da ecuación dunha recta e utilízaas no 
estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóx icos 

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

 CMCCT 

CD 

2º trimestre 50% Traballos e 

observación diaria 

Bloque 4. Funcións 
a 

 f 
 g 

 B4.1. Interpretación dun 
fenómeno descritomediante un 
enunciado, unha táboa, unha 
gráfica ou unha expresión 
analítica. Análise deresultados. 
B4.2. Funcións elementais 
(lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, e 
definidas en anacos) 
:característicase parámetros. 

B4.1. Identificar relacións cuantitativas 
nunhasituación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e 
aprox imar e interpretar ataxa de 
variación media a partir dunha gráficaou 
de datos numéricos, ou mediante o 
estudodos coeficientes da expresión 
alxébrica. 

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións 
entre magnitudes que poden ser descritas 
mediante unha relación funcional, e asocia 
as gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB4.1.2. Explica e representa 
gráficamente o modelo de relación entre 
dúas magnitudespara os casos de relación 
lineal, cuadrática,proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, empregando 
medios tecnolóx icos, deser preciso. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 
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 B4.3. Taxa de variación media 
como medidada variación 
dunha función nun intervalo. 
B4.4. Utilización de 
calculadoras gráficas e 
software específico para a 
construción e a interpretación 
de gráficas. 

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

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclu- 
sións sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha 
táboa. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decre- 
cemento dunha función mediante a taxa de 
va riación media calculada a partir da 
expresión alxébrica, unha táboa de valores 
ou da propia gráfica. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que 
responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 
definidas aanacos e exponenciais e 
logarítmicas. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 a 
 f 
 g 

B4.3. Recoñecemento doutros 
modelos funcionai s : 
aplicaci ó ns a conte xto s e 
situaci óns reai s. 
 B4.4. Utilización de 
calculadoras gráficas e 
software específico para a 
construción e interpretación de 
gráficas. 

 B4.2. Analizar información 
proporcionada apartir de táboas e 
gráficas que representen relacións 
funcionais asociadas a situacións 
reaisobtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os 
posibles resultadosfinais. 

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

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

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 lapise papel como medios 
tecnolóx icos. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de 
valores, e as súas gráficas correspondentes. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 
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Bloque 5. Estatística e probabilidade 
b 

 f 
 g 

B5.1. Introdución á 
combinatoria: combinacións, 
variacións e permutacións. 
B5.2. Cálculo de 
probabilidades mediante 
aregra de Laplace e outras 
técnicas de reconto. 

B5.1. Resolver situacións e problemas 
da v idacotiá aplicando os conceptos do 
cálculo deprobabilidades e técnicas de 
reconto axeitadas. 

MACB5.1.1. Aplica en problemas 
contextualizados os conceptos de variación, 
permutación e combinación. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB5.1.2. Identifica e describe situacións 
e fenómenos de carácter aleatorio, 
utilizando a terminoloxía axeitada para 
describir sucesos. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 
probabilidades na resolución de situacións e 
problemas da v ida cotiá. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB5.1.4. Formula e comproba 
conxecturas sobre os resultados de 
experimentos aleatoriose simulacións. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico 
a partir de situacións concretas próx imas. 

 CCEC 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 b 
 e 
 f 

B5.2. Cálculo de 
probabilidades mediante 
aregra 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. 

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e 
utiliza estratex ias de reconto sinxelas e 
técnicas combinatorias. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de 
sucesos compostos sinxelos utilizando, 
especialmente, os diagramas de árbore ou 
as táboas de continxencia. 

CMCCT 3º trimestre 80% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB5.2.3. Resolve problemas 
sinxelosasociados á probabilidade 
condicionada. 

CMCCT 3º trimestre 80% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB5.2.4. Analiza matematicamente 
algún xogo de azar sinxelo, comprendendo 
as súas regras e calculando as 
probabilidades adecuadas. 

 CMCCT 3º trimestre 80% Exames, traballos e 

observación diaria 
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 e 
 f 
 g 
 h 

B5.6. Utilización do 
vocabulario adecuado 
paradescribir e cuantificar 
situacións relacionadasco azar 
e a estatística. 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado 
para adescrición de situacións 
relacionadas co azar ea estatística, 
analizando e interpretando informacións 
que aparecen nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais 
(IGE, INE,etc.). 

 MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, cuantificar e 
analizar situacións relacionadas co azar. 

 CCL 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

b 
e 

 f 

 B5.7. Identificación das fases 
e as tarefas dunestudo 
estatístico. 
B5.8. Gráficas estatísticas: 
tipos de gráficas.Análise 
crítica de táboas e gráficas 
estatísticasnos 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 
otratamento de datos 
estatísticos. 

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e 
gráficosestatísticos, 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 arepresentativ idade 
das mostras utilizadas. 

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

 CSIEE 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóx icos 
para otratamento de datos e gráficas 
estatísticas, para extraer informacións e 
elaborar conclusións. 

 CMCCT 3º trimestre 80% Ttraballos e 

observación diaria 

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os 
parámetrosestatís ticos dunha distribución de 
datos utilizando os medios máis axeitados 
(lapis e papel,calculadora ou computador). 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos e 

observación diaria 

 MACB5.4.4. Selecciona unha mostra 
aleatoriae valora a representativ idade de 
mostras pequenas. 

 CMCCT 3º trimestre 50% Traballos e 

observación diaria 

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

 CMCCT 3º trimestre 50% Traballos e 

observación diaria 
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14.2 BACHARELATO 

14.2.1- OBXECTIVOS DE ETAPA 

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle 
permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para 
acceder á educación superior.  
O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e 
resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

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

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores de súa 
evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

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

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e imaterial de Galicia, e contribuir á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 

14.2.2-2º DE BACHARELATO TECNOLÓXICO 

 
- OBXECTIVOS 
 

- Coñecer o concepto de matriz, saber operar con elas e utilizalas para organizar información, representar relacións… 

- Calcular determinantes e aplicalos para obter o rango dunha matris asi como a matriz inversa. 

- Aplicar diversos procedementos( método de Gauss, matriz inversa, Cramer) para resolver sistemasincluso cando dependen dun parámetro e 

clasificalos segundo as súas solucións . 

- Operar con vectores no espacio dados polas súas coordenadas e aplicalo na resolución de problemas xeométricos (áreas e volumenes) ou 

físicos( traballos, momentos de inercia…) 

- Expresar as rectas e os planos no espacio mediante as súas diferentes ecuacións e determinar a posición relativa de rectas e planos no espacio. 

- Calcular ángulos e distancias entre dous elementos do espacio. 

- Calcular limites e usalos para estudiar a continuidade e as asíntotas dunha función. 

- Calcular derivadas usando as regras de derivación coñecendo a súa interpretación xeométrica . 

- Aplicar o cálculo de derivadas ao estudio das propiedades locales dunha función co obxectivo de representala e a problemas de optimización. 

- Coñecer os principais teoremas de diferenciación e algunhas das súas aplicacións (determinación de raices, resolución de indeterminacións…) 

- Coñecer os conceptos de primitiva e integral indefinida dunha función e calcular ésta a partires das integrais inmediatas e usando os métodos 
básicos de integración. 
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- Coñecer o concepto de integral definida dunha función contínua nun intervalo e as súas propiedades, calcular integrais definidas usando a 
regra de Barrow e aplicalo ao cálculo de áreas de recintos planos limitados por curvas. 

 
 
-  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  
 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 e 

i 

B1.1. Planif icación 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. 

 CCL 

 CMCCT 

Todo o curso 100% Exame, traballos 

entregados, 
traballo diario 

 i 

l 

 B1.1. Planif icación e 
expresión verbal do proceso 

de resolución de problemas. 
 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 

práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; 
modif icación 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 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solución obtidas. 

 MA2B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou demostrar 

(datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 
entregados, 

traballo diario 

MA2B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

 

 CMCCT Todo o curso 80% Observación diaria 

 MA2B1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas para resolver,valorando a 

súa utilidade e a súa eficacia. 

 CMCCT Todo o curso 80% Observación diaria 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas 
e procesos de razoamento na resolución 

de problemas. 

CMCCT 

 CAA 

Todo o curso 100% Exame, traballos 
entregados, 

traballo diario 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
matemáticas:métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 
 

 MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

CMCCT 

CAA 

Todo o curso 100% Observación 

diaria 

 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. 

MA2B1.3.1. 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.). 

CMCCT Todo o curso 50% Exame, traballos 
entregados, 
traballo diario 

g 

i 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e 
alxébrica, e outras formas de 

 B1.4. Elaborar un informe científ ico 

escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha 

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e 

os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 

CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 

entregados, 
traballo diario 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
representación de 

argumentos. 
 B1.8. Elaboración e 
presentación oral e/ou escrita, 
utilizando as ferramentas 

tecnolóxicas axeitadas, de 
informes científ icos 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 sobreos procesos 
levados a cabo e os 
resultados e as conclusións 
obtidos. 

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

demostración, coa precisión e o rigor 

adecuados. 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 

xustificacións,explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 

entregados, 

traballo diario 

 MA2B1.4.3. 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. 

CMCCT 

CD 

Todo o curso 100% Traballos para 
entregar e 

traballo diario 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 73 
 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
 i 

l 

m 

 B1.10. Planif icación 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. Planif icar 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.). 

CMCCT Todo o curso 50% Traballos 

entregados 

 MA2B1.5.2. Planif ica axeitadamente o 

proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o problema 
de investigación formulado. 

 CMCCT 

CSIEE 

Todo o curso 50% Traballos 

entregados 

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
problemas, formulando novas preguntas, 

xeneralizando a situación ou os resultados, 
etc. 

CMCCT Todo o curso 50% Traballo 

entregados e 

observación diaria. 

 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. Planif icación 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. 

 MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, alxébricos,xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

CMCCT Todo o curso 50% Exame, traballos 
entregados, 
traballo diario 

MA2B1.6.2. Procura 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, xeométricose 

funcionais, xeométricos e 
‘probabilísticos, discretos e continuos, 
finitos e infinitos,etc) 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Todo o curso 50% Traballos 

entregados, 
observación diária. 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
 e 

g 

i 

 B1.7. Linguaxe gráfica e 

alxébrica, e outras formas de 
representación de 
argumentos. 
 B1.10. Planif icación 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 
científ ico 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 científ ico 

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. 

CMCCT Todo o curso 100% Traballos 

entregados, 
observación 
diária. 

 MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao 

contexto do problema de investigación. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustif icacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 

 CCL 

CMCCT 

Todo o curso 100% Exame, traballos 
entregados e 

observación 
diaria 

 MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema 
de investigación. 

CMCCT 

CD 

Todo o curso 80% Traballos 
entregados, 
observación 

diária. 

 MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade 
na comunicación das ideas, así como 
dominio do tema de investigación. 

 CCL Todo o curso 80% Observación diaria 

 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, 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. 

CMCCT Todo o curso 50% Observación diaria 

 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, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identif icación 
de problemas en situacións da 
realidade. 

MA2B1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

 
CMCCT 
 CSC 

Todo o curso 80% Traballos 
entregados e 
observación 
diaria. 

MA2B1.8.2. Establece conexións entre o 

proble ma do mundo real e o 
matemático, identificando o problema ou 
os problemas matemáticos que 

 CMCCT Todo o curso 100%  Exame, traballos 

entregados, 

observación diária. 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
subxacen nel, así como os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

 MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 
entregados, 
observación diária 

MA2B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 
entregados, 
observación diária 

 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. 

 CMCCT Todo o curso 50% Traballos 
entregados e 

observación diaria. 

 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 os logros 

conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

 CMCCT Todo o curso 50% Observación diaria 

 a 
b 

c 
d 
e 
f 

g 
h 
i 
l 

m 
n 
ñ 
o 

 B1.10. Planif icación 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. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, f lexibilidade para a 
aceptación da crítica razoada, convivencia 
coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica constante, 

etc.). 

CMCCT 
CSC 

CSIEE 

Todo o curso 100% Observación diaria 

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, esmero e 
interese adecuados ao nivel educativo e á 
dif icultade da situación. 

CMCCT Todo o curso 100% Exame, traballos 

entregados, 

observación diária. 

 MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de 

curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formularse preguntas e buscar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados atopados, etc 

 CMCCT 

 CAA 

Todo o curso 100% Observación diaria 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
p  MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades 

sociais decooperación e traballo en equipo. 

 CSC 

 CSIEE 

Todo o curso 100% Observación 

diaria 

 b 

i 

l 

m 

 B1.13. Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 

dif icultades propias do 
traballo científ ico. 

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, valorando as 

consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

 

 CMCCT 

CSIEE 

Todo o curso 100% Exame, traballos 
entregados, 
observación diária 

 b 

i 

l 

 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar 

as dif icultades propias do 
traballo científ ico. 

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, e aprendendo diso para 
situacións futuras. 

CMCCT 

CAA 

Todo o curso 50% Observación diaria 

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. 
– 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 

 B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións gráficas, 
recreando situación 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 

dif icultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

CMCCT 

CD 

Todo o curso 80% Traballos 
entregados e 
observación 
diaria. 

 MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa 
e cuantitativa sobre elas. 

 CMCCT 3º trimestre 50% Traballos  

entregados 

 MA2B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tec- 

nolóxicos. 

 CMCCT 1º trimestre 50% Traballos  

entregados 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
sobre situación 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. 

 MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 

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

CMCCT 2º/3º  trimestre 50% Traballos  

entregados 

 MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións. 

 CMCCT 3º trimestre 50% Traballos  

entregados 

 e 

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. 
– 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 situación matemáticas 

diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os 

 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. 

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

CD Todo o curso 100% Traballos 
entregados 

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

 CCL Todo o curso 100% Observación diaria 

 MA2B1.14.3. 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. 

CD 

CAA 

Todo o curso 50% Observación 
diaria 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 
resultados e conclusións 

obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 

das ideas matemáticas.  

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicaspara compartir ideas e tarefas. 

CD 

CSC 
CSIEE 

Todo o curso 50% Observación 

diaria 

Bloque 2. Números e álxebra 
g 

 i 
 B2.1. Estudo das matrices como 
ferramentapara manexar e 
operar con datos estruturados 
en táboas e grafos. Clasificación 
de matrices.Operacións. 
 B2.2. Aplicación das operacións 
das matrices edas súas 
propiedades na resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reais. 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as opera 
cións con matrices para describir e 
interpretardatos e relacións na resolución 
de problemasdiversos. 

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. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices 
e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

e 
 i 

B2.1. Estudo das matrices como 
ferramentapara 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. 
B2.3. Determinantes. 

 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. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B2.2.2. Determina as condicións para 
que unha matriz teña inversa e calcúlaa 
empregando o método máis axeitado. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

Propiedades elementais. 
 B2.4. Rango dunha matriz. 
B2.5. Matriz inversa. 
B2.6. Representación matricial 
dun sistema:discusión e 
resolución de sistemas de ecua- 
cións lineais. Método de Gauss. 
Regra de Cramer. Aplicación á 
resolución de problemas. 

 MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles 
de seren representados matricialmente e 
interpreta os resultados obtidos 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as 
restricións indicadas nunha situación da 
vida real, estuda e clasifica o sistema de 
ecuacións lineaisformulado, resólveo nos 
casos en que sexa posible (empregando o 
método máis axeitado), eaplícao para 
resolver problemas. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

Bloque 3. Análise 
 i B3.1. Límite dunha función nun 

punto e noinfinito. Continuidade 
dunha función. Tipos 
dedescontinuidade. Teorema de 
Bolzano. 
 B3.2. Función derivada. 
Teoremas de Rolle e dovalor 
medio. A regra de L'Hôpital. 
Aplicación aocálculo de límites. 
 B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas deoptimización. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función 
nunpunto ou nun intervalo, aplicando os 
resultadosque se derivan diso. 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das 
funcións continuas e representa a función 
nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e 
de derivada á resolución de problemas, así 
como os teoremas relacionados. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 i  B3.2. Función derivada. 
Teoremas de Rolle e dovalor 
medio. Regra de L'Hôpital. 
Aplicación aocálculo de límites. 
B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas deoptimización. 

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 
tecnolóx icos, 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. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B3.2.2. Formula problemas de 
optimización relacionados coa xeometría ou 
coas ciências experimentais e sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 80 
 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 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 cam- 

bios 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. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 g 
 i 

B3.5. Integral definida. Teoremas 
do valor medio e fundamental do 
cálculo integral. Regra de 
Barrow. Aplicación ao cálculo de 
áreas de rex ións planas. 

 B3.4. Aplicar o cálculo de integrais 
definidas na medida de áreas de rex ións 
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. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóx icos 
axeitados para representar e resolver problemas 
de áreas de recintos limitados por funcións 
coñecidas. 

CMCCT 1º trimestre 80% Traballos 

entregados e 

observación diaria 

Bloque 4. Xeometría 
i B4.1. Vectores no espazo 

tridimensional. Operacións. 
Base, dependencia e 
independencialineal. Produto 
escalar, vectorial e mixto. Signifi- 
cado xeométrico. 

B4.1. Resolver problemas xeométricos 
espaciais, utilizando vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais 
com vectores, manexando correctamente os 
conceptos de base e de dependencia e 
independência lineal, e define e manexa as 
operacións básicas con vectores no espazo, 
utilizando a interpretación xeométrica das 
operacións con vectores para resolver 
problemas xeométricos. 

CMCCT 2º/3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa 
deplanos e rectas no espazo, aplicando 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

métodos matriciais e alxébricos. observación diaria 

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e 
planos en diferentes situacións. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 i B4.1. Vectores no espazo 
tridimensional. Operacións. 
Base, dependencia e 
independencialineal. Produto 
escalar, vectorial e mixto. Signifi- 
cado 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. 

CMCCT 2º/3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 

CMCCT 2º/3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar e estudar situacións novas da 
xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 
i  B5.1. Sucesos. Operacións con 

sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante aregra de Laplace e a 
partir da súa frecuenciarelativa. 
Ax iomática de Kolmogorov. 
B5.2. Aplicación da combinatoria 
ao cálculo de probabilidades. 
 B5.3. Experimentos simples e 
compostos.Probabilidade 

B5.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples e 
compostos (utilizand  a regra de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de 
reconto e a ax iomática 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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir 
dos sucesos que constitúen unha partición 
do espazo mostral. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 82 
 

Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

condicionada. Dependencia e in- 
dependencia de sucesos.
 B5.4. Teoremas da 
probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais e 
verosimilitude dun suceso. 

 MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun 
suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

g 
 i 

 B5.5. Variables aleatorias 
discretas (distribuciónde 
probabilidade, media, varianza e 
desviacióntípica) e continuas 
(función de densidade e función 
de distribución). 
 B5.6. Distribución binomial. 
Caracterización eidentificación 
do modelo. Cálculo de probabili- 
dades. 
 B5.7. Distribución normal. 
Tipificación da distribución 
normal. Asignación de 
robabilidadesnunha distribución 
normal. 
 B5.8. Cálculo de probabilidades 
mediante aaprox imación 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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

MA2B5.2.3. Coñece as características e os 
parámetros da distribución normal e valora a 
súa importancia no mundo científico. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

 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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 

observación diaria 

b 
 e 

B5.9. Identificación das fases e 
tarefas dun estudo estatístico. 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co 

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado 
para describir situacións relacionadas co 

CCL 
CMCCT 

3º trimestre 100% Exames, traballos 

entregados e 
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Matemáticas II. 2º de bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos de 

avaliación 

 i 
 l 

Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o 
azar, interpretando a información 
e detectando erros 
emanipulacións. 

azar e a estatística, analizando un conxunto 
de datos ou interpretando de forma crítica 
información estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, en especial os 
relacionados coas ciencias  e outros 
ámbitos, detectando posibles erros e 
manipulacións tanto na presentación dos 
datoscomo na das conclusións. 

azar e elabora análises críticas sobre traballos 
relacionados coa probabilidade e/ou a 
estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da v ida cotiá. 

observación diaria 

 

 

 

14.2.3-2º DE BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS. MATEMÁTICAS APLICADAS 

 
- OBXECTIVOS 

 
-  Comprender os conceptos e procedementos referentes as matrices e as súas operación necesarios para estudios posteriores. 

- Resolver ecuacións matriciais mediante o cálculo da  matriz inversa. 

- Resolver sistemas lineares de ecuacións e usar este procedemento como a importante ferramenta que é para resolver problemas. 

- Desarrollar estratexias de planteamento e resolución de problemas de programación linear. 

- Calcular limites de funcións utilizando as estratexias adecuadas para resolver indeterminadas. 

- Estudiar a continuidade de función e calcular as súas asíntotas. 

- Comprender o concepto de derivada e ser capaces de calcular derivadas mediante as operaciones con derivadas ou a regra da cadea. 

-Aplicar as derivadas para calcular a ecuación da recta tanxente asi como no estudio das propiedades locais dunha función. 
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- Aplicar o estudio local de función á resolución de problemas . 

- Calcular probabilidade usando a regra de laplace, a probabilidade condicionada, a regra de Bayes ou a probabilidade total. 

- Recoñecer a distribución Binomial e Normal, obter distintas probabilidades e ,no caso da binomial, calcular a media e a desviación. 

- Resolver problemas relativos a mostraxe e contraste de hipóteses. 

 
- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  
 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

 
Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 e 
i 

B1.1. Planif icación e 
expresión verbal do proce 
so de resolución de 

problemas. 

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

 MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, 
de forma razoada, o proceso seguido 
na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

 CCL 
CMCCT 

Todo o curso 100% Traballos, 
exame  e 
observación 

diaria 

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 identif icación de 

problemas parecidos. 
 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: relación con outros 

problemas coñecidos, 
modif icación 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 solución obtidas. 

 MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos 

necesarios, etc.). 

 CMCCT Todo o curso 100% Traballos, 
observación 
diaria e exame 

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 eficacia. 

CMCCT Todo o curso 20% Observación 

diaria 

 MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso seguido. 

 CMCCT 
 CAA 

Todo o curso 50% Traballos, 
exame e 
observación 

diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 
 g 

i 

B1.4. Elaboración e 

presentación oral e/ou 
escrita de informes 
científ icos 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 diver- sas. 

– 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 científ ico 

escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a 

notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

 CMCCT Todo o curso 100% Traballos, 

exame e 
observación 
diaria 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

CMCCT Todo o curso 100% Traballos, 

exame e 

observación 

diaria 

MAC21B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema 

que se vaia demostrar. 

CMCCT 

CD 

Todo o curso 100% Traballos, 
exame e 
observación 
diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 
 i 

l 
m 

 B1.6. Planif icación 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. Planif icar adecuadamente o 

proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve 
e o problema de investigación 
formulado. 

 MACS2B1.4.1. Coñece e describe a 

estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática: problema 
de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 

resultados, conclusións, etc. 

 CMCCT Todo o curso 50% Traballos 

entregados 

 MACS2B1.4.2. Planif ica adecuadamente 
o proceso de investigación, tendo en conta 
o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

CMCCT 

CSIEE 

Todo o curso 50% Traballos 
entregados 

 h 

i 
l 
n 

 B1.6. Planif icación e 

realización de proxectos e 
investigacións matemáticas 
a partir de contextos da 
realidade ou contextos do 

mundo das mate- máticas, 
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. 

 MACS2B1.5.1. Afonda na resolución 

dalgúns problemas formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación 
ou os resultados, etc. 

 CMCCT 

 

Todo o curso 50% Traballos e 

observación 
diaria 

 MACS2B1.5.2. 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.). 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Todo o curso 50% Traballos 

entregados 

 e 

g 

i 

 B1.6. Planif icación 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 
científ ico sobre o 
procedemento, os resultados 

 B1.6. Elaborar un informe científ ico 

escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

 MAC21B1.6.1. Consulta as fontes de 

información adecuadas ao problema de 
investigación. 

 CMCCT Todo o curso 100% Traballos e 

observación 
diaria 

 MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación 
e os símbolos matemáticos adecuados ao 

contexto do problema de investigación. 

 CMCCT Todo o curso 100% Traballos e 
observación 

diaria 

 MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustif icacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

 CCL 
CMCCT 

Todo o curso 100% Exames, 
observación 
diaria e 
traballos 

 MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación, tanto na 
procura de solucións coma para mellorar a 

 CMCCT 

CD 

Todo o curso 100% Traballos e 

observación 
diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 
eas conclusións do proceso 

de investigación de- 
senvolvido. 

 

eficacia na comunicación das ideas 

matemáticas. 

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 

investigación. 

CCL Todo o curso 80% Observación 
diaria e 
traballos 

 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. 

CMCCT Todo o curso 50% Traballos e 
observación 
diaria 

 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 identif icación 
de problemas en situacións  
problemáticas da realidade. 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 CMCCT 
CSC 

Todo o curso 80% Traballos e 
observación 
diaria 

 MACS2B1.7.2. Establece conexións 

entre oproblema do mundo real e o 
mundo matemático,identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así 

como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 

dos problemas dentro do campo das 
matemáticas 

CMCCT Todo o curso 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución 
matemáticado problema no contexto 
da realidade. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, 
traballos e 
observación 

diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 
 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. 

 CMCCT Todo o curso 50% Traballos e 

observación 
diaria. 

 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. 

MACS2B1.8.1. Reflexiona sobre o 

proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións. 

 CMCCT Todo o curso 80% Traballos e 

observación 
diaria 

 a 

b 
c 
d 
 e 

f 
g 
h 
i 

l 
n 
ñ 

o 
p 

 B1.6. Planif icación 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 

emodelización,.en contextos 
da realidade. 
B1.9. Confianza nas propias 

capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 
dif icultades propias do 

traballo científ ico 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 

persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, f lexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 

frustración, autoanálise continuo, etc.). 

CMCCT 

CSC 
CSIEE 

Todo o curso 100% Observación 

diaria 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución 
de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dif icultade dasituación. 

 CMCCT Todo o curso 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B1.9.3. 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. 

CMCCT 
CAA 

Todo o curso 80% Observación 
diaria e 
traballos 

MACS2B1.9.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

 CSC 

CSIEE 

Todo o curso 100% Observación 
diaria 

b 
i 
l 

 m 

 B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para 
desenvolver actitudes 

axeitadas e afrontar as 
dif icultades propias do 
traballo científ ico. 

B1.10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

 MACS2B1.10.1. 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. 

 CMCCT 
CSIEE 

Todo o curso 80% Traballos e 
observación 
diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 
 b 

i 
l 

B1.9. Confianza nas propias 

capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 
dif icultades propias do 

traballo científ ico. 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións 

tomadas, valorando a súa eficacia, e 
aprender diso para situacións similares 
futuras. 

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 métodos 

utilizados, e aprende diso para situacións 
futuras. 

CMCCT 

CAA 

Todo o curso 50% Observación 

diaria 

 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 diver- sas. 
– 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. 

MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 

alxébricos ou estatísticos, cando a 
dif icultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

CD 

CMCCT 

Todo o curso 100% Traballos e 
observación 
diaria 

 MACS2B1.12.2. Utiliza medios 

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

elas. 

 CMCCT 1º trimestre 50% Traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B1.12.3. Deseña representacións 

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

 CMCCT Todo o curso 50% Traballos 

expostos 

 MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 

xeométricas. 

 CMCCT Todo o curso 20% Traballos 

entregados 

 MACS2B.12.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer información e 

elaborar conclusións. 

CMCCT 3º trimestre 50% Traballos 

entregados 
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consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 
 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. 

– Facilitación da 
comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou 

funcionais, e a realización de 
cálculos de tipo numérico, al 
xébrico ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións 
sobre situacións 
matemáticas diver- sas. 
– 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 xeito 
habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, ecompartíndoos 
en ámbitos apropiados, para facilitar a 

interacción. 

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, 
ecompárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

CD Todo o curso 80% Traballos e 

observación 
diaria 

 MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballadosna aula. 

 CCL Todo o curso 80% Traballos e 

observación 

diaria 

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 establecendo 
pautas de mellora. 

CD 

CAA 

Todo o curso 50% Observación 
diaria 

Bloque 2. Números e álxebra 
i B2.1. Estudo das matrices 

como ferramenta para manexar 
e operar con datos estruturados 
en táboas. Clasificación de 

 B2.1. Organizar información procedente 
desituacións do ámbito social utilizando a 
linguaxematricial, e aplicar as operacións 
con matricescomo instrumento para o 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz 
información procedente do ámbito social 
para poderresolver problemas con maior 
eficacia. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 91 
 

Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 
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consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

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. 

tratamento da devandita información.  MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial 
pararepresentar datos facilitados mediante 
táboas epara representar sistemas de 
ecuacións lineais. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con 
matricese aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito 
manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 h 
 i 

B2.8. Representación matricial 
dun sistema deecuacións 
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. 

 B2.2. Transcribir problemas expresados en 
linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelosutilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuacións eprogramación 
lineal bidimensional), interpretando 
criticamente o significado das solucións 
obtidas. 

 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 eaplícao para 
resolver problemas en contextosreais. 

 CMCCT 2º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

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 
edemográficos. 

 MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas 
de programación lineal bidimensional para 
resolverproblemas de optimización de 
funcións lineaisque están suxeitas a 
restricións, e interpreta osresultados 
obtidos no contexto do problema. 

CMCCT 2º trimestre 80% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

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. 

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de 
función problemas formulados nas 
ciencias sociais e descríbeos mediante o 
estudo da continuidade,tendencias, ramas 
infinitas, corte cos eixes, etc. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de 
función sinxelas racionais, exponenciais e 
logarítmicas. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun 
puntodunha función elemental ou definida 
a anacosutilizando o concepto de límite. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

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. 

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. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 MACS2B3.2.2. Formula problemas de 
optimización sobre fenómenos 
relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultadoobtido 
dentro do contexto. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

i B3.5. Concepto de primitiva. 
Integral indefinida.Cálculo de 
primitivas: propiedades 
básicas. Integrais inmediatas. 
 B3.6. Cálculo de áreas: ntegral 
definida. Regrade Barrow. 

 B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na 
medida deáreas de rex ións planas limitadas 
por rectas ecurvas sinxelas que sexan 
doadamente representables, utilizando 
técnicas de integración inmediata. 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao 
cálculo de integrais definidas de funcións 
ele-mentais inmediatas. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de 
integral definida para calcular a área de 
recintos planos delimitados por unha ou 
dúas curvas. 

CMCCT 1º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

Bloque 4. Estatística e probabilidade 

 

I 

l 

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 

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleato-rios 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 ax iomática da 

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. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

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. 

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 contex - 
tos relacionados coas ciencias sociais. 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de 
sucesos a partir dos sucesos que 
constitúen una partición do espazo 
mostral. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade 
final dunsuceso aplicando a fórmula de 
Bayes. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 MACS2B4.1.4. Resolve unha situación 
relacionada coa toma de decisións en 
condicións deincerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

i 

 l 

B4.4. Poboación e mostra. 
Métodos de seleccióndunha 
mostra. Tamaño e 
representativ idade 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 mostralno caso de 
mostras grandes. 

 B4.2. Describir procedementos estatísticos 
quepermiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro prefixados, calculando 
o tamaño mostral necesarioe construíndo o 
intervalo de confianza para amedia dunha 
poboación normal con desviacióntípica 
coñecida e para a media e proporción po- 
boacional, cando o tamaño mostral é 
suficientemente grande. 

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade 
dunha mostra a partir do seu proceso de 
selección. 

CMCCT 3º trimestre 50% traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores 
puntuais para a media, varianza, 
desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemasreais. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades 
asociadas á distribución da media mostral 
e da proporción mostral, aproximándoas 
pola distribuciónnormal de parámetros 
axeitados a cada situación, e aplícao a 
problemas de situacións reais. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 
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Matemáticas aplicadas ás Ciencias SociaisII.2º bacharelato 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC Temporalización Grao mínimo de 

consecución 

Instrumentos e 

procedementos 

de avaliación 

 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. 

 MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos 
reais, un intervalo de confianza para a 
media poboaciona ldunha distribución 
normal con desviación típica coñecida. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos 
reais, un intervalo de confianza para a 
media poboacional e para a proporción no 
caso de mostras grandes. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a 
confianza dun intervalo de confianza co 
tamaño mostral, ecalcula cada un destes 
tres elementos, coñecidos os outros dous, 
e aplícao en situacións reais. 

 CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

 e 
 i 
 l 
 m 

B4.10. Identificación das fases 
e das tarefas dunestudo 
estatístico. Elaboración e 
presentaciónda información 
estatística. Análise e descrición 
de traballos relacionados coa 
estatística e oazar, 
interpretando a información e 
detectandoerros e 
manipulacións. 

 B4.3. Presentar de forma ordenada 
informaciónestatís tica utilizando vocabulario 
e representacións adecuadas, e analizar de 
xeito crítico eargumentado informes 
estatísticos presentesnos medios de 
comunicación, na publicidade enoutros 
ámbitos, prestando especial atención á 
súa ficha técnica e detectando posibles 
erros emanipulacións na súa presentación e 
conclusións. 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas 
necesariaspara estimar parámetros 
descoñecidos dunhapoboación e 
presentar as inferencias obtidas mediante 
un vocabulario e representacións 
axeitadas. 

CCL 
 CMCCT 

3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os 
elementos dunha ficha técnica nun estudo 
estatístico sinxelo. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 

observación 

diaria 

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e 
argumentado información estatística 
presente nosmedios de comunicación e 
noutros ámbitos davida cotiá. 

CMCCT 
 CSC 

3º trimestre 100% Traballos e 

observación 

diaria 

 
 



IES Macias O Namorado 
Programación de matemáticas 
Curso2022-23 
 
 
 
 Página 96 
 

14.2.6- MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS. 

 
- INTRODUCIÓN 
 

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como clave 
pola Unión Europea co nome de "competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta  consiste en adquirir un hábito de 
pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de 
decisións adecuadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar 
os resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e simplificar; a de sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, á medida que se vai resolvendo o problema; a competencia 
dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, a comprobación da solución e a 
presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a de conciencia 
e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Utilízarase , para potenciar a motivación da aprendizaxe destas competencias, unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha 
aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e 
aceptando erros. Unha metodoloxía baseada na resolución de problemas faise imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión 
e o emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, 
o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma de decisións, etc. Ademais, é resolvendo problemas que traten situacións reais onde os 
conceptos e os métodos estatísticos e numéricos empregados amosan tanto a súa potencia como a súa relevancia. 

Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e numéricos apóianse nos estudados na educación 
secundaria obrigatoria e nas Matemáticas do bacharelato, ampliándoos nalgúns casos. están estruturados en seis bloques: "Mostraxe", "Estatística 
inferencial", "Probabilidade condicionada", "Series temporais", "Programación lineal" e "Métodos numéricos". O coñecemento dos contidos que se 
propoñen e dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística ten no mundo biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, social ou político 
proporciónalles aos/ás estudantes as bases para abordar estudos posteriores. 

 

- OBXECTIVOS 

 

- Recoñecer o papel que xogan os métodos estatísticos na investigación así como a súa importancia tanto no mundo económico, social, laboral 
e cultural cómo na propia formación científica e humana.   
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- Identificar, plantear e resolver estratéxicamente (mediante un proxecto previo ) problemas donde sexa necesario un estudio estatístico.  

 
- Enunciar os objetivos dunha investigación, distinguir as súas fases e as pretensiones de traballo, elexir xustificadamente os métodos, sacar 
conclusións dos resultados e tomar decisións.   

 
- Ser usuarios críticos de traballos e resultados estatísticos presentados en distintos soportes (video, televisión, radio, prensa, libros, 
software,.....), utilizando os coñecementos estatísticos para analizar, interpretar, detectar posibles manipulacións, emitir xuicios e formar criterios 
propios.   

 
- Adquirir o vocabulario específico da estatística e utilizalo para expresarse de maneira oral, escrita ou gráfica.   

 
- Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estatísticos, distinguindo os descriptivos dos inferenciais. 

 
- Usar a calculadora e programas informáticos para resolver problemas, liberando tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o 
razoamento, a toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc. 

 
 
-  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  
 
TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

Métodos eststísticos e numéricos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
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 ax usten a 
unha distribución binomial ou normal, por 
medio da asignación de probabilidades aos 
sucesos correspondentes.  

B1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos 

ou continuos, que poden modelizarse mediante 
unha distribución binomial ou normal, e manex a 
con soltura as correspondentes táboas para 
asignarlles probabilidades aos sucesos, 

analizándoos e decidindo a opción máis 
conv eniente.  

CMCCT 2º trimestre 100% Exame, 
traballos e 
observación 
diaria 
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Métodos eststísticos e numéricos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
de avaliación 

i 

l 

B1.2. Poboación e mostra.  

B1.3. Mostrax e: tipos. 

B1.4. Parámetros poboacionais e 
estatísticos dunha mostra.  

B1.5. Distribucións dunha mostra. 

B1.2. Planificar e realizar estudos concretos 

partindo da elaboración de enquisas, selección 
da mostra e estudo estatístico dos datos 
obtidos acerca de determinadas 
características da poboación estudada para 

inferir conclusións, asignándolles unha 
confianza medible. 

MENB1.2.1. Valora a representativ idade dunha 
mostra a partir do seu proceso de selección. 

CMCCT 

CSIEE 

3ª trimestre 75% Traballos e 
observación 
diaria 

MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados 

coa mostrax e para obter datos estatísticos dunha 
poboación e ex trae conclusións sobre aspectos 
determinantes da poboación de partida. 

CMCCT 3º trimestre 100% Exame, 

traballos e 
observación 
diaria 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 
m 
n 
ñ 
o 
p 

B1.6. Identif icación 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 f icha técnica e detectando 
posibles erros e manipulacións na 
súa presentación e conclusións e 
analizando, de forma crítica, informes 

estatísticos presentes nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos, 
detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación de 

determinados datos.  

MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e 
argumentada información estatística 

presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá, valorando 
a incidencia dos medios tecnolóxicos no 

tratamento e representación gráfica de 
datos estatísticos que proveñen de 
diversas fontes. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CCEC 

2º trimestre 75% Exame, 
traballos e 

observación 
diaria 

Bloque 2. Estatística inferencial 

i 

l 

B2.1. Estimación puntual e por 
interv alos.  

B2.2. Decisións estatísticas. Hipóteses 

estatísticas. Contraste de hipóteses. 
Cálculo das rex ións de aceptación e 
rex eitamento, e formulación da regra 
de decisión.  

B2.3. Erros de tipo I e II. Niv el 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 
prefix ados. 

MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de 

div ersos parámetros poboacionais e os intervalos 
de confianza de parámetros poboacionais en 
problemas contex tualizados, partindo das 
distribucións mostrais correspondentes. 

 

CMCCT 

 

3º trimestre 100% Exame, 
traballos e 
observación 
diaria 

MENB2.1.2. Lev a a cabo un contraste de 

hipóteses sobre unha poboación, formula as 
hipóteses nula e alternativ a dun contraste, 
entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o 
niv el de significación e a potencia do contraste. 

CMCCT 

CAA 

3º trimestre 80% Exame, 
traballos e 
observación 

diaria 
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Métodos eststísticos e numéricos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
de avaliación 

Bloque 3. Probabilidade condicionada 

i 

l 

B3.1. Ex perimentos simples e 

compostos.Probabilidade 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

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

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en ex perimentos simples e 
compostos. 

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as 

probabilidades totais e a regra de Bay es ao 
cálculo de probabilidades de sucesos. 

CMCCT 2º trimestre 100% Exame, 
traballos e 
observación 

diaria 

i 

l 

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

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

B3.2. Modelar situacións contex tualizadas dos 

mundos científico, tecnolóx ico, económico e 
social, utilizando as cadeas de Markov  para 
estudar a súa ev olución, asignándolles 
probabilidades aos diferentes estados.  

MENB3.2.1. Identifica fenómenos da v ida cotiá 

que se modelizan mediante cadeas de Markov , 
distingue os seus estados, represéntaos e calcula 
as probabilidades correspondentes, utilizando as 
operacións con matrices ou outros métodos. 

CMCCT 2º trimestre 50% Traballos e 
observación 
diaria 

Bloque 4. Series temporais 

i 

l 

B4.1. Series de tempo: compoñentes.  

B4.2.Curva de tendencia. 
Determinación de curv as de tendencia 

por div ersos métodos como o axuste 
por mínimos cadrados.  

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

B4.1. Analizar e interpretar cuantitativ a e 

cualitativ amente series cronolóx icas mediante 
o estudo das compoñentes que aparecen 
nelas.  

MENB4.1.1. Describe e interpreta, cualitativ a e 

cuantitativ amente, os compoñentes das series de 
tempo que representan distintos fenómenos 
científicos ou sociais cando v eñen dadas por unha 
táboa ou por unha gráfica, e calcula e utiliza a 
curv a de tendencia e os índices cíclicos e 

estacionais como modelos matemáticos que 
permiten realizar predicións.  

CCL 

CMCCT 

3º trimestre 50% Traballos e 
observación 
diaria 

Bloque 5. Programación lineal 

i 

l 

B5.1. Desigualdades. Inecuacións 

lineais. Problema estándar de 

programación lineal. Función 
obx ectiv o. Solución factible.  

B5.2. Problema dual.  

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

B5.1. Resolv er problemas de optimización 

ex traídos de situacións reais de carácter 

científico, tecnolóx ico, económico e social 
enunciados na linguax e natural, traducíndoos 
á linguax e alx ébrica e utilizando as técnicas de 
programación lineal, e interpreta as solucións 
obtidas.  

MENB5.1.1. Resolv e problemas prov enientes de 

div ersos campos, utilizando a linguax e alx ébrica 

con soltura e a programación lineal con dúas 
v ariables para obter a solución, e interpreta os 
resultados obtidos no contex to do problema 
formulado. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

1º trimestre  100% Exame, 

traballos e 
observación 
diaria 

Bloque 6. Métodos numéricos 

i 

l 

B6.1. Díx itos significativ os. 

Truncamento e arrendondamento. Erro 
acumulado. Erros absoluto e relativ o.  

B6.2. Conv erx encia.  

B6.1. Utilizar as técnicas de cálculo numérico 

na resolución de problemas contex tualizados 
dos campos científico, tecnolóx ico ou 
económico, traducíndoos á linguax e alx ébrica 

MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o 

método de cálculo da solución apropiado a cada 
caso, empregando números aprox imados e 
acoutando o erro cometido, e contrasta o 
resultado coa situación de partida.  

CMCCT 

CSIEE 

1º trimestre 100% Exame, 
traballos e 
observación 

diaria 
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Métodos eststísticos e numéricos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos 
de avaliación 

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.  

adecuada e estudando as relacións funcionais 
que interv eñen neles.  

MENB6.1.2. Calcula áreas utilizando métodos 
numéricos. 

CMCCT 1º trimestre 75% Traballos e 
observación 
diaria 

i 

l 

B6.6. Interpolación polinómica. B6.2. Utilizar táboas e gráficas como 

instrumento para o estudo de situacións 
empíricas, ax ustándoas a unha función, e 
obter os seus parámetros para adquirir 

información suplementaria, empregando os 
métodos de interpolación e ex trapolación 
adecuados.  

MENB6.2.1. Ax usta os datos obtidos a partir 

dunha situación empírica a unha función e obtén 
v alores descoñecidos, utilizando técnicas de 
interpolación e ex trapolación. 

CMCCT 1º trimestre 75% Traballos e 
observación 
diaria 

MENB6.2.2. Analiza relacións entre v ariables que 

non se ax usten a ningunha fórmula alx ébrica e 
amosa destreza no manexo de datos numéricos. 

CMCCT 1º trimestre 75% Traballos e 
observación 
diaria 

 
- CRITERIOS CUALIFICACIÓN ESPECÍFICOS 
 

Nesta materia seguiranse os mesmos cirterios que para todo o bacharelato (apartado 5.2) pero modificaranse as poderacións xa que 
consideramos que o ser unha optativa débese puntuar máis o traballo diario e menos as probas escritas. Quedan asi: 
 

Probas escritas 50% 

Traballo diario 50% 

 
 

 
 


