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Departamento de Matemáticas
 I.E.S. Manuel Murguía

Programación Didáctica 2017-2018

Este curso non temos moitas novidades, únicamente que o Departamento 
vaise a encargar da docencia de TICs 2, en 2º de Bacharelato, e que en 1º de 
Eso xa non  temos o proxecto Edixgal, e volvemos aos libros de texto 
tradicionais, de Anaya no noso Centro. O Claustro pronunciouse en contra de 
seguir con este programa xa que moitos profesores tiñan problemas con él e as
suas vantaxes eran claramente inferiores aos seus defectos. En 2º de Eso 
continúa ainda este curso Edixgal, para rematar xa definitivamente dita 
experiencia. Esperamos que  todo funcione mellor que o ano pasado.
En 1º de Bacharelato tamén deixamos o proxecto propio de dixitalización que 
este Centro levara a cabo os dous cursos anteriores, pois resulta 
economicamente bastante caro e o aproveitamento que se fai del non é 
rentable para o Instituto.

Seguiremos coas medidas de atención á diversidade que xa temos aplicado 
nos anos anteriores: Reforzos en 2 grupos de 1º e en 2 grupos de 2º de Eso, 
cunha hora semanal máis de Matemáticas para o alumnado que presentan 
dificultades; por suposto seguiran as ACIs de varios alumnos, que son bastante
numerosas todos os anos en 1º e tamén en 2º de Eso. Contar con máis 
profesorado de Pedagoxía Terapéutica é fundamental para poder atender 
axeitadamente aos alumnos con ACIs, así como ter unha Orientadora estable 
neste Centro tan grande e con tanto alumnado tan diverso.

Este Departamento non ten asignada docencia nos grupos de mellora.
Si que temos en 3º de Eso un grupo con Matemáticas orientadas ás 
ensinanzas aplicadas, e o resto dos grupos de 3º terán todos Matemáticas 
orientadas ás ensinanzas académicas.
Tamén en 4º de Eso hai un grupo con Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
aplicadas, e o resto dos grupos terán todos Matemáticas orientadas ás 
ensinanzas académicas.

Neste curso o Departamento responsabilizase dun grupo de Ámbito científico 
en 2º de Eso, con Matemáticas e Física impartidas por unha profesora, e son 9 
horas semanais.
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Debido á falta de profesorado, non podemos atender de modo presencial aos 
alumnos con asignaturas pendentes de Matemáticas os Xoves pola tarde, 
como se facía uns anos atrás, e se farán probas escritas para eles en cada 
avaliación, ademais do traballo que teñen que ir facendo (so os de Eso) antes 
de ditas probas.

Membros do Departamento

José Luis Díaz Fernández
Fernanda Ramos Rodríguez
Miguel Gómez Duaso    - Xefe do Dep.
Mercedes Marta Ferreiro
Victoria Montenegro García
Rosa Mosquera Coto
Olga Suárez Rodríguez
Dulce Vidal Gallego
Maika López Allegue
Victoria Martínez Rodríguez

------------------------------------------------------

(     Índice na seguinte folla      )
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CONTRIBUCIÓNS DAS MATERIAS DE MATEMÁTICAS AO LOGRO 
DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia matemática: Recoñecer e plantexar situacións susceptibles de
ser formuladas en termos matemáticos, elaborar e utilizar diferentes estratexias
para resolver problemas tales como: a análise do enunciado, o ensaio e erro ou
a división do problema en partes.

- Competencia en comunicación lingüística: as matemáticas utilizan a lingua 
como ferramenta para describir e precisar os problemas que se resolven, e 
tamén para explicar a solución atopada. É importante que o alumno lea e 
entenda ben, con toda claridade, o enunciado dun problema ou exercicio, e 
moitas veces esto non se logra por erros de tipo lingüístico (falta de vocabulario, 
inexactitude dos termos,…). A nosa materia reforza a capacidade de ler e sobre 
todo entender ben o que se le.

- Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico: ainda 
que a matemática é unha ciencia abstracta, non por elo deixa de ter relación 
coa natureza. De feito, a Física, a Química e as demáis ciencias experimentáis 
se desenvolven en boa parte en linguaxe matemático.

 - Tratamento da información e competencia dixital: Utilizar de forma 
axeitada as ferramentas tecnolóxicas (calculadoras, ordenadores e outros) tanto 
para facilitar os cálculos de tipo numérico, alxébrico, estatístico, as 
representacións funcionais e a comprensión de propiedades xeométricas. 
Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, 
cálculo e outros) presentes nos medios de comunicación, Internet, publicidade 
e outras fontes de información. Analizar críticamente as funcións que 
desempeñan estos elementos matemáticos e valorar a súa aportación para 
unha mellor comprensión das mensaxes.

- Competencia social e cidadá: Valorar as matemáticas como parte integrante
da nosa cultura, dende a prespectiva do seu papel na sociedade actual e 
aplicar as competencias matemáticas adquiridas para analizar e valorar 
fenómenos sociais como: a diversidade cultural, respecto ao medio ambiente, a
saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica.
Actuar ante os problemas que se plantexan na vida cotiá dacordo con modos 
propios da actividade matemática, tales como: a exploración sistemática de 
alternativas, a precisión na linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de 
vista ou a perseverancia na busca de solucións aos problemas.

 - Competencia cultural e artística: Identificar as formas e relacións espaciais
que se presentan na vida cotiá. Analizar as propiedades e relacións 
xeométricas implicadas e ser sensible á beleza que xeran, ao tempo que 
estimulan a creatividade e a imaxinación.                               
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- Competencia para aprender a aprender: Moitos casos de fracaso coas 
matemáticas xurden por unha deficiente forma de estudar. O alumno limítase a 
memorizar tipos de exercicios e a forma de facer cada un deles, sen pensar 
para nada no significado dos conceptos matemáticos tratados. Hai que pensar 
no problema plantexado, hai que traducilo á linguaxe matemática, hai que 
resolver un algoritmo, e finalmente hai que contrastar a solución obtida co 
enunciado para ver se está ben atopada. Hai que manifestar unha actitude 
positiva ante a resolución do problema, e mostrar confianza na propia 
capacidade para enfrentarse a el con éxito. 
Saber mellorar a atención, a concentración e a memoria.

 - Autonomía e iniciativa persoal: o traballo activo na clase de matemáticas 
contribúe de modo poderoso á formación de valores moi relacionados coa 
autonomía e a iniciativa persoal. Fronte a un problema, temos que ser tenaces 
na procura de solucións, temos que decidir que estratexia emplear, aplicala, e 
logo ser capaces de analizar a nosa actuación de xeito crítico para ver se a 
nosa forma de atacar o problema deu os seus froitos. Sen dúbida, todas esas 
fases do traballo reforzan a nosa iniciativa, axudandonos a pensar con lóxica 
dun modo autónomo.
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MATEMÁTICAS 1º DE ESO

OBXECTIVOS

Esta asignatura de Matemáticas en 1º de ESO é unha das instrumentais 
básicas, xunto coa lingua castelá e a galega, e polo tanto a súa importancia é 
considerable xa que nela se estudan moitos contidos e sobre todo 
procedementos, que neste curso e posteriores vanse a utilizar moitísimo en 
todas as materias de ciencias. 
Pretendemos que o alumnado deixe de usar pouco a pouco os métodos 
propios de primaria (memorísticos, a base de recetas sen razoar, etc) e 
considere a lóxica e o razoamento como as bases fundamentais de todo o 
coñecemento matemático posterior. 
Non quere esto dicir que non haxa algunhas cousas que teñan que aprender 
sen chegar a comprendelas de todo, pero deben ir entendendo que a forma de 
traballar e de resolver problemas en matemáticas basease na deducción 
razoada dos feitos e non nas recetas que dicta o profesor.
En 1º de ESO o nivel de abstracción dos contidos é ainda moi baixo, e de feito 
unha gran parte deles (na primeira avaliación sobre todo) corresponden a 
repaso de cousas de primaria, pero é moi convinte facer esa recapitulación 
para que lles queden ben claras as cousas.  
Pretendemos que o alumno vexa claramente a utilidade das matemáticas en 
multitude de situacións da vida cotiá, e por suposto tamén como ferramenta 
nas outras ciencias.
Valorarase como positivo o interés pola asignatura, a presentación clara e 
ordenada dos traballos e apuntes, a flexibilidade para recoñecer outras 
solucións diferentes á propia, e o mesmo feito de que non hai unha única forma
de resolver un problema. 
A perseveranza e tenacidade son importantes tamén, e van unidas á confianza.
nas capacidades propias para dar coa solución dun problema de calquera 
índole. 
A curiosidade é un motor fundamental no coñecemento, e moitos contidos da 
xeometría posuen unha beleza propia que os fai moi suxerentes. 

BLOQUES DE CONTIDOS 

1.- OS NÚMEROS NATURAIS
CONTIDOS:

-Ordenación dos números naturais.

-Aproximacións e erro.
-Operacións básicas cos números naturais.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:
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 -Aproximacións de números naturais por redondeo ou truncamento, e calcular 
o erro cometido.

-Aplicación  das  propiedades  das  operacións  con  números  naturais  na
resolución de problemas.

-Cálculo de operacións combinadas con calculadora ou sen ela.

-Resolución de problemas reais que impliquen o cálculo con números naturais.
 
Sesións: 10

2.- POTENCIAS E RAÍCES
CONTIDOS:

-Potencias de expoñente natural.

-Potencias de base 10. Aplicacións.

-Operacións con potencias: produto e cociente de potencias da mesma base 
e potencia dunha potencia.

-Raíz cadrada  dun número natural.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:

-Cálculo do produto e o cociente de potencias da mesma base e a potencia
dunha potencia.

-Determinación da raíz dun número natural cadrado perfecto.

-Cálculo de operacións combinadas de potencias e raíces con calculadora ou
sen ela.

-Resolución de problemas aritméticos onde interveñan potencias e raíces.
 
Sesións: 8

3.- DIVISIBILIDADE
CONTIDOS:
-Múltiplo e divisor. 

-Criterios de divisibilidade.

-Números primos e compostos.

-Cálculo dos divisores dun número.

-Descomposición dun número en factores primos.

-Máximo común divisor e mínimo común múltiplo.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE:
-Determinación de se un número é múltiplo ou divisor doutro número dado.

-Obtención de todos os divisores dun número.

-Determinación de se un número é primo ou composto.

-Descomposición dun número en produto de factores primos.

-Obtención do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo 
dun conxunto de números, a partir da súa descomposición en produto 
de factores primos.

Sesións: 10

4.- OS NÚMEROS ENTEIROS 

Páxina 7 



Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

CONTIDOS:
- Números enteiros positivos e negativos.

-Valor absoluto dun número enteiro.

-Oposto dun número enteiro.

-Representación e comparación de enteiros.

-Suma e resta de números enteiros.

-Multiplicación e división de números enteiros. Regra dos signos. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
- Cálculo do valor absoluto dun número enteiro.

-Comparación e representación dun conxunto de números enteiros.

-Cálculo do oposto dun número enteiro.

-Resolución de sumas e restas de números enteiros.

-Resolución de operacións combinadas con números enteiros.

-Multiplicación de números enteiros.

-Resolución da división de dous números enteiros cando sexa posible.
 
Sesións: 14 

5.- OS NÚMEROS DECIMAIS 
CONTIDOS:
- Parte enteira e decimal dun número decimal.

-Comparación de números decimais.

-Números decimais exactos e periódicos.

-Sumas e restas de números decimais. Redondeo e truncamento.

-Multiplicación e división de números decimais.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
- Expresión dun número decimal como fracción decimal.

-Cálculo da expresión decimal dunha fracción calquera.

-Comparación de dous números decimais.

-Resolución  de  sumas  e  restas  de  números  decimais  mediante  fraccións
decimais ou polo método habitual.

-Multiplicación e división de números decimais.

-Redondeo e estimación do resultado de operacións con números decimais. 
 
Sesións: 11

6.- AS FRACCIÓNS
CONTIDOS:
- Interpretacións dunha fracción. 

-Fraccións propias e impropias.

-Fraccións equivalentes. Amplificación e simplificación.

-Fracción irredutible.

-Comparación de fraccións.

-Redución de fraccións a común denominador.
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

- Utilización das distintas interpretacións dunha fracción.

-Obtención de fraccións equivalentes a unha fracción dada.

-Determinación da fracción irredutible.

-Obtención do común denominador de varias fraccións.

-Comparación de fraccións.

-Resolución de problemas reais basados nos distintos conceptos de fracción. 

 Sesións: 10

7.- OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS
CONTIDOS:
-Suma e resta de fraccións.

-Multiplicación de fraccións.

-Fracción inversa. División de fraccións.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 

-Obtención do común denominador de varias fraccións.

-Operacións con fraccións.

-Resolución de problemas reais que impliquen a realización de cálculos 
con fraccións.
-Operacións con fraccións: suma, resta, produto e cociente. 

 Sesións: 8

8.- PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES
CONTIDOS:
-Razón entre dous números.

-Proporcións.

-Magnitudes directamente proporcionais.

-Magnitudes inversamente proporcionais.

-Porcentaxes.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
-Cálculo do termo descoñecido nunha proporción.

-Distinción da relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes.

-Elaboración de táboas de proporcionalidade.

-Cálculo de porcentaxes.

-Resolución de problemas con porcentaxes.

 Sesións: 10

9.- ÁLXEBRA
CONTIDOS:
-Linguaxe numérica e alxébrica.

-Expresión alxébrica. Valor numérico.

-Monomios. Coeficiente e parte literal.
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-Monomios semellantes. Suma e resta.

-Igualdades alxébricas: identidade e ecuación.

-Resolución dunha ecuación.

-Ecuacións equivalentes.

-Método xeral de resolución de ecuacións.

-Resolución de problemas mediante ecuacións.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE:
-Expresión  de  enunciados  dados  en  linguaxe  usual  en  linguaxe  alxébrica,  
e viceversa.

-Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.

-Suma e resta de monomios semellantes.

-Distinción entre ecuacións e identidades alxébricas.

-Comprobación da solución dunha ecuación.

-Aplicación  do  método  xeral  de  resolución  de  ecuacións  de  primeiro  grao  
cunha incógnita.

-Presentación e resolución de ecuacións para encontrar a solución de 
problemas sinxelos da vida real.

Sesións: 12

10.- RECTAS E ÁNGULOS
CONTIDOS:
-Recta, semirrecta e segmento.  Mediatriz e bisectriz dun segmento.

-Posicións de dúas rectas no plano.

-Tipos de ángulos e relacións entre eles.

-Unidades de medida de ángulos e tempos.

-Operacións con ángulos.

-Ángulos  complementarios,  suplementarios,  consecutivos,  adxacentes  e
opostos polo vértice.

-Suma e resta no sistema sesaxesimal.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
-Sumas e restas de dous ou máis ángulos dados.

-Multiplicación por un número e cálculo da bisectriz dun ángulo calquera.

-Expresión da medida dun ángulo no sistema sesaxesimal.

-Paso dunhas unidades de medida de ángulos e tempo a outras.

-Suma e resta de medidas de ángulos e tempos no sistema sesaxesimal.

-Cálculo do valor de distintos ángulos en contextos xeométricos, coñecidos 
os valores doutros ángulos.
 
Sesións: 8

11.- FIGURAS XEOMÉTRICAS
CONTIDOS:
-Triángulos: clasificación.

-Elementos dun triángulo.
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-Teorema de Pitágoras.

-Cuadriláteros: clasificación.

-Paralelogramos: propiedades.

-Polígono. Tipos de polígonos. 

-Rectas e circunferencias. Posicións relativas.

-Posicións relativas de dúas circunferencias.

-Cálculo do ángulo central dun polígono regular.

-Obtención do ángulo interior dun polígono regular.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
-Clasificación dun triángulo calquera.

-Cálculo dun dos lados dun triángulo rectángulo, dados os outros dous.

-Construción dun triángulo, coñecidos algúns dos seus elementos.

-Aplicación das propiedades dos paralelogramos na resolución de problemas.

-Construción de paralelogramos, dados uns datos.

-Recoñecemento da posición relativa dun punto e unha circunferencia.

-Determinación da posición relativa dunha recta e unha circunferencia.

-Distinción da posición relativa de dúas circunferencias.

Sesións: 8

12.- ÁREAS E PERÍMETROS
CONTIDOS:

-Perímetro dun polígono.

-Lonxitude da circunferencia.

-Lonxitude dun arco en graos.

-Áreas de paralelogramos: Cadrado, rectángulo, rombo, romboide.

-Área dun triángulo.

-Áreas de non paralelogramos: trapecios.

-Área dun polígono regular.

-Área do círculo e do sector circular.

-Teorema de Pitágoras para el cálculo de área.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE:
-Utilización das fórmulas da área de paralelogramos, trapecio e polígono 
regular.
-Cálculo da área de calquera triángulo.

-Obtención da lonxitude dunha circunferencia e a área do seu círculo.

-Determinación da área dunha figura plana calquera, por descomposición    
noutras figuras de área coñecida.
 
Sesións: 8

13.- TÁBOAS E GRÁFICAS. O AZAR
CONTIDOS:
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Coordenadas cartesianas.

Información mediante puntos.

Representación e interpretación de gráficas.

Parámetros estatísticos.

Gráficos estatísticos.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE: 
-Determinación dun punto nun eixe de coordenadas a partir 
das súas coordenadas cartesianas.

-Localización das coordenadas cartesianas dun punto no plano.

-Construción de táboas de pares de valores ordenados.

-Construción  e  interpretación  de  gráficas  a  partir  de  táboas,  fórmulas  
e descricións verbais dun problema.

-Interpretación e utilización de gráficas para resolver problemas.

-Distinguir entre unha variable cualitativa e cuantitativa.

-Determinar a media, mediana e moda de unha distribución estatística sinxela.

 Sesións: 6

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: bloques 1- 2- 3 – 4 - 5

2ª Avaliación: bloques  6 - 7 - 8 -9

3ª Avaliación: bloques 10 -11-12 -13 

METODOLOXÍA
A metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos e situación, 
rentabilizando ao máximo os recursos disponibles. Por elo, ao comenzo de 
cada unidade o profesor fará algunha actividade para saber os coñecementos 
do alumnado e en base ao percibido, a unidade irase adaptando, dando 
sempre os contados mínimos e intentando profundizar e ampliar o máximo 
posible.

- En primeiro e segundo da ESO a avaliación inicial consistirá en repasar e 
avaliar contidos mínimos de cursos anteriores, que serán fundamentais para 
poder seguir a materia do curso que empezan e comenzar co temario do 
curso.
- A acción educativa dirixirase cara á comprensión, a busca, a análise e 
cantas estratexias axuden a cada alumno a asimilar os contados.
- Potenciarase a aprendizaxe inductiva e fomentarase a adquisición de 
hábitos propios das Matemáticas.
- A introducción dos conceptos debe facerse de forma intuitiva e buscar 
pouco a pouco o rigor matemático.
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- Debe procurarse a adquisición de destrezas numéricas básicas.
- Debe motivarse o esforzo e a superación persoal, premiando a actitude 
positiva.
- Calquera dos obxetivos será traballado na aula, mediante explicacións 
directas do profesor, manexo de bibliografía, uso das novas tecnología e 
resolución de cuestións prácticas.
- O profesor tomará as nota de traballo de cada alumno que considere 
oportunas, deberes na casa, atención, participación, comportamento…
- É moi importante a comunicación co titor e se fora necesario cos pais ou 
titores para calquera problema co alumnado.
- O alumnado poderá usar a calculadora só cando o indique o profesor.
- É necesario relacionar os contados matemáticos coa experiencia dos 
alumnos, así como potenciar a súa aplicación noutras áreas e fora do ámbito
escolar.
- Debemos crear un clima onde se favoreza a colaboración e se fomente a 
participación de todo o alumnado e, paralelamente, permitir que cada un siga
o seu proceso de aprendizaje particular.

 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Empregamos o libro de Matemáticas 1 da editorial Anaya. 
Tamén usaremos caderniños de primaria e secundaria de nivéis elementáis 
para atender ao alumnado con necesidades de adaptación curricular, de 
agrupamento por ámbitos e reforzos.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

Por suposto, o profesor pode engadir calquera outra actividade que esté 
disponibles na web, e que  considere oportuna.
E tamén é aconsellable o material didáctico manipulable: caixas de poliedros, 
escadras, reglas, compás, xeoplanos, dominós de operacións matemáticas, 
xogos de álxebra, de estatística…
Para oa alumnado máis curioso, pódese recomendar algunha lectura que teña 
relación coa materia, por exemplo para 1º é adecuado  "El crimen de la 
hipotenusa", de Emili Teixidor, ed. EDEBÉ.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
O alumno que domine a maioría das destrezas que se relacionan de seguido, 
está en condicións de afrontar con éxito as Matemáticas de 2º de ESO e todas 
as outras materias que teñen relación coas Matemáticas:
- Relaciona, ordena e representa números naturais, negativos, fraccionarios e 
decimales, opera con eles e utilízaos convenientemente para resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
- Elixe o tipo de cálculo adecuado ante un problema, e dá significado ás 
operacións, métodos e resultados obtidos, atendendo ao enunciado. 
- Estima e calcula o valor de expresións numéricas sinxelas de números 
naturais, negativos, decimales e fraccionarios que conteñan operacións 
combinadas, as potencias de base e exponente natural e as raíces cadradas 
exactas, en casos sinxelos, aplicando correctamente as regras de prioridade e 
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facendo un uso adecuado das parentese. 
- Coñece as prestacións básicas da calculadora, fai un uso correcto dela e 
realiza operacións combinadas coa mesma. 
- Resolve problemas nos que se aplican os conceptos relativos á divisibilidade. 
- Recoñece o tipo de relación que existe entre dúas magnitudes e distingue se 
a relación é de proporcionalidade directa ou inversa. 
- Emprega convenientemente o factor de conversión, o método de redución á 
unidade e a regra de tres simple en problemas de proporcionalidade directa e 
inversa e porcentaxes, en contextos da vida cotiá. 
- Realiza construcións xeométricas con axuda dos instrumentos de debuxo. 
- Recoñece e describe as figuras elementais, as súas relacións e os seus 
elementos característicos, represéntaas e sabe realizar cálculos e construcións
con elas. 
- Aplica adecuadamente as propiedades características das figuras elementais 
do plano, e os procedementos e fórmulas para resolver problemas xeométricos 
relacionados co cálculo directo de áreas e perímetros. 
- Coñece e aplica o teorema de Pitágoras para obter lonxitudes e áreas. 
- Domina a representación de puntos nuns eixes cartesianos e interpreta 
puntos ou gráficas que responden a un contexto. 
- Elabora e interpreta táboas estatísticas e representa gráficamente información
estatística dada mediante táboas. 
- Utiliza distintas estratexias para resolver problemas, como a organización da 
información en táboas, a representación de datos en gráficos, facer preguntas 
intermedias, ensaio e erro, buscar regularidades, etc.

O procedemento de avaliación o faremos deste xeito:
Cada tema remata cunha proba escrita, e destas probas se fará a media 
aritmética. Ademáis, o profesor fará anotacións do comportamento e traballo na
clase de cada alumno, e estas notas puntuarán ata un máximo dun 20% na 
calificación da avaliación, sendo o 80 % restante para ás probas escritas, máis 
obxectivas. 
O que non se pode facer é suspender a un alumno cuxas probas escritas estén
aprobadas ( a media das mesmas, enténdese ), baixándo dita nota media polo 
mal comportamento na clase.
Ó remate de cada avaliación, facemos unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos que a teñan suspensa.
En Setembro a proba escrita abrangue toda a materia do curso, e é a mesma 
para todolos grupos de 1º, co obxectivo de unificar criterios e homoxeneizar a 
docencia neste nivel.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Máis polo miúdo, podemos 
explicitar os estándares que nos parecen que son os mínimos esixibles para 
superar esta materia:

- Utilización dos distintos tipos de números: naturais, enteiros, fraccións e 
decimais.
- Cálculos sinxelos cos distintos tipos de números: suma, resta, multiplicación e
división.
- Resolución de problemas reais que impliquen o cálculo cos distintos tipos de 
números.
- Operacións combinadas simples con números naturais e enteiros.
- Cálculo de potencias de números naturais.
- Cálculo de porcentajes directos.
- Identificación e cálculo de fraccións equivalentes. Fracción irreducible.
- Cálculo do m.c.d. e m.c.m.
- Resolución de ecuacións de primeiro grao sinxelas.
- Expresión de enunciados sinxelos de linguaxe algébrico e viceversa.
- Resolución de problemas aritméticos sinxelos, en especial problemas de 
proporcionalidade directa. Porcentaxes
- Recoñecemento dos principias elementos das figuras geométricas planas, 
polígonos e tipos de polígonos.
- Cálculo de perímetros e áreas utilizando fórmulas.
- Manexo das coordenadas cartesianas. Representación de puntos no plano.
- Interpretación de gráficas de funcións moi sinxelas.

AVALIACIÓN INICIAL
 A principios de curso faremos unha proba inicial a todolos alumnos de 1º, para 
avaliar o seu nivel e comenzar a reforzar as destrezas que non teñan ainda 
adquiridas. En este curso resulta especialmente importante xa que o alumnado 
é novo no centro, e ainda non coñecemos o seu nivel. 
Esta proba , por suposto, non inflúe na nota da 1ª avaliación. Da avaliación 
inicial (e doutras probas que o Departamento de orientación lles fai ) saen os 
alumnos candidatos a incorporarse a grupos de apoio especiais, e tamén os 
que terán que levar Adaptacións curriculares individuais. 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS
As matemáticas non son unha materia moi doada para tratar estes temas, pero 
non cabe dúbida que no currículum oculto estamos transmitindo moitos 
contidos sen ter conciencia delo as veces. Pensamos que o exemplo que o 
profesor mostra coa sua actividade, ten un gran valor para difundir valores. Se 
o profesor é traballador, se esforza, é xusto, trata por igual a homes e mulleres,
respeta a todos, inmigrantes ou non, mostra hábitos saudables, coida o 
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material, etc; todo elo por forza se proxecta no alumnado, sen necesidade de 
explicitalo como contido.
Desde o Departamento de Matemáticas, estamos dispostos a traballar en todas
aquelas actividades do Instituto (excursións, a semana intercultural, 
conferencias,…) que surxan para promocionar valores e difundir contidos que 
teñan relación coa igualdade e os bos hábitos de saude.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Co fin de favorecer unha actitude positiva do alumnado cara ás matemáticas 
poderán organizarse actividades complementarias nas que destaquen os 
aspectos recreativos e formativos, sendo de especial importancia as que 
resalten os temas transversais en matemáticas.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Os alumnos da Eso presentan unha gran diversidade en canto a intereses, 
motivacións, expectativas e capacidades.
Dentro dunha mesma clase atopámonos cunha tipoloxía ampla de actitudes e 
aptitudes ante a aprendizaxe: hai alumnos motivados, outros con problemas de
conducta, uns son intuitivos, outros reflexivos, alumnos con serias lagoas de 
aprendizaje previas, dificultades lectoras, falta de hábitos de traballo,…
A forma de aprender e incluso de acercarse ás materias destes alumnos son 
distintas e fan inviable un ensino uniforme.
O recoñecemento da diversidade é un elemento positivo e realista á hora de 
abordar a existencia de diferentas individuais no noso alumnado en canto a 
estilos e ritmos de aprendizaje, experiencia escolar, capacidades e intereses…
A diversidade na aula pode aproveitarse como principio enriquecedor e 
optimizador da aprendizaje de todos en en cada un dos nosos alumnos.
Tres son as medidas que se adoptan en 1º da Eso para a atención deste 
alumnado que precisa unha medida máis específica:

- ACIs cando sexa preciso coas medidas de apoio que correspondan.
- Reforzo educativo: 1 hora semanal en dous grupos.
- Ámbitos: medida organizativa que agrupa o alumnado en materias por 

ámbitos científico e lingüístico.  

ALUMNADO DE 2º COA MATERIA DE 1º PENDENTE
O seguimento dos alumnos que teñan as matemáticas do curso anterior 
avaliadas negativamente estará coordinado polo Xefe do Departamento, sendo 
responsabilidade do profesor que lles imparte clase no curso actual.
Realizarase un seguimento con cualificacións en todas ás avaliacións. Daráselle 
o alumno un boletín de exercicios para traballar en cada avaliación e terá que 
devolvelos feitos. Farase unha proba escrita por trimestre que contará un 80 %, 
e a entrega dos exercicios realizados contará un 20 % na nota da avaliación 
sempre e cando a cualificación da proba escrita sexa igual ou superior a  4. 
Se algún alumno tivese a primeira ou segunda ou ambas probas trimestrais 
suspensas, poderá recuperalas na proba da terceira avaliación.
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PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos para que 
ningún grupo vaia demasiado lento ou rápido com respecto aos outros. 
Ademáis, irá anotando cantas modificacións da Programación sexan 
necesarias para mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe, e deste
modo poder incorporar ditas modificacións a este documento no curso 
seguinte. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.
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MATEMÁTICAS 2º DE ESO 

OBXECTIVOS 

As Matemáticas de 2º xa podemos asentalas sobre unhas bases máis sólidas 
que no caso de 1º : o noso Departamento xa controla o que fixeron en primeiro,
e pode traballar a partir diso. Boa parte do curso anterior emprégase repasando
cousas de primaria e sobre todo acostumando ó alumnado ao método de 
traballo en clase que desexamos (libretas ben escritas, turnos para preguntar, 
cómo traballar en grupo, cómo facer deberes na casa, etc).
Así como en primeiro resultaba básico o manexo dos números naturais e as 
suas operacións, divisibilidade, etc; agora en segundo é importante o manexo 
dos enteiros e decimales, e os cálculos con eles con soltura.
As fraccións tamén se estudan, pero a esixencia realmente forte con elas se 
deixa para terceiro de ESO.
Este curso se incrementa a abstracción  e pensamos que os pasos que 
debemos dar nesta dirección deben ser moi prudentes e coidadosos, para non 
perder a comprensión da maioría da clase.
Desgraciadamente, o alumnado que pasóu a segundo por imperativo legal e  
repetidores que non traballan nada, sempre quedan atrás cando o razoamento 
se complica.
Tamén son obxectivos actitudinais desta materia, os seguintes:
- Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as 
relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas.
- Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na 
mellora das atopadas.
- Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente 
como en equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
- Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico, as representacións funcionais e a 
comprensión de propiedades xeométricas.
- Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos históricos e 
persoas relacionadas coas matemáticas ao longo da historia.

BLOQUES DE CONTIDOS

1.- NÚMEROS ENTEIROS. POTENCIAS E DIVISIBILIDADE. 
CONTIDOS
- Os números enteiros.
- Potencias de base un número enteiro. Propiedades.
- Divisibilidade. Números primos.
- Descomposición dun número en factores primos.
- Máximo común divisor e mínimo común múltiplo.
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- Cadrados perfectos. Raíces cadradas.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Representación dos números enteiros na recta real.
- Operacións con enteiros (suma, resta, multiplicación e división).
- Operacións combinadas.
- Plantexar e resolver problemas en contextos cercanos con números enteiros.
- Descomposición dun número natural en factores primos.
- Cálculo do m.c.m. e m.c.d. de varios números. 
- Cálculo da raíz cadrada dun número enteiro.
- Estimación e obtención de raíces aproximadas.

Sesións: 20
  
2.-NÚMEROS DECIMAIS  E SISTEMA SESAXESIMAL
CONTIDOS
- Número decimal e fracción decimal.
- Números decimais exactos e periódicos.
- Fracción xeratriz dun número decimal.
- Sistema sesaxesimal: unidades de tempo e unidades de ángulos. Forma 
incomplexa e complexa.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Operacións con decimais
- Operacións con medidas de tempo e medidas de ángulos (suma resta 
multiplicación e división por un número enteiro).

Sesións: 10

3.- FRACCIÓNS
CONTIDOS
- Fraccións como parte dun todo, como cociente, como resultado dunha medida
e como operador.
- Comparar fraccións. Fraccións equivalentes.
- Operacións con fraccións.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Operacións simples e combinadas con fraccións. Xerarquía das operacións e 
uso de paréntesis.
- Reducción de fraccións a común denominador.

Sesións: 12

4.- PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES
CONTIDOS
- Razón e proporción numérica. 
- Magnitudes e reparticións directa e inversamente proporcionais. 
- Porcentaxe e variaciós porcentuais.
- Xuro simple. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Problemas de proporcionalidade directa e inversa, simple e composta.
- Problemas de porcentaxes.
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Sesións: 8

5.- EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS
CONTIDOS
- A linguaxe alxébrica. Expresións alxébricas.
- Monomios e polinomios. Identidades notables.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa.
- Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica.
- Termos dun polinomio: grao, parte literal e coeficientes.
- Operacións con monomios e polinomios.
- Extracción de factor común.
-  Resolución de produtos notables. 
- Destreza no manexo de expresións alxebraicas sinxelas.
Sesións: 12

6.- ECUACIONS DE PRIMEIRO GRAO
CONTIDOS
- Igualdade. Identidade. Ecuacións.
- Grao dunha ecuación.
- Trasposición de términos.
- Ecuacións con denominadores. 
- Ecuacións de segundo grao, introducción.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Método xeral para resolver ecuacións de primeiro grao. Transformación de 
ecuacións noutras equivalentes. Interpretación da solución.
- Resolución de problemas mediante a tradución do enunciado a unha ecuación
de primeiro grao. Resolución destes mesmos problemas por métodos non-
alxébricos: ensaio e erro dirixido.

Sesións: 15

7.- PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA
CONTIDOS
- Figuras semellantes. Razón de semellanza.
- Teorema de Thales.
- Semellanza de triángulos.
- Planos, mapas e maquetas.  
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Identificación de relacións de semellanza.
- Ampliación e redución de figuras. Obtención, cando sexa posible, do factor de
escala utilizado. Razón entre as superficies de figuras semellantes.
- Utilización dos teoremas de Tales para obter medidas e comprobar relacións 
entre figuras.

Sesións: 8

8.- FUNCIÓNS
CONTIDOS
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- Coordenadas cartesianas. Táboas de valores 
- As funcións e os seus elementos. 
- Funcións de proporcionalidade. 
- Funcións lineais. Funcións constantes. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Representación de puntos no plano con axuda dun sistema de coordenadas.
- Debuxo de funcións dadas por táboas de valores. 
- Interpretación da gráfica dunha función e estudo do dominio, crecemento e 
decrecemento, continuidade e descontinuidade, cortes cos mixes, máximos e 
mínimos relativos.
- Utilización de  programas de ordenador para a construción e interpretación de
gráficas.
- Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes.

Sesións: 12

9.- CORPOS XEOMÉTRICOS. SUPERFICIE. VOLUME
CONTIDOS
- Elementos geométricos no espazo.
- O prisma, a pirámide, o cilindro e o cono. Área e volumen
- A esfera.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos 
característicos.
- Representación gráfica. Clasificación.
- Cálculo de áreas lateris e totais.
- Cálculo de volúmenes.
- Área da superficie esférica. Volume.
- Resolución de problemas que impliquen a estimación, a medición e o cálculo 
de superficies e volúmenes de obxetos do contorno inmediato.

Sesións: 18

10.- ESTATÍSTICA 
CONTIDOS
- Variables estatísticas. 
- Táboas de frecuencias. 
- Parámetros estatísticos: moda, mediana e media.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Diferentes formas de recolleita de información. Organización dos datos en 
táboas
- Representación gráfica: diagrama de barras, histograma, polígono de 
frecuencias, diagrama de sectores. 
- Interpretación de táboas e gráficas estatísticas.  Elaboración dalgunhas 
gráficas estatísticas sinxelas.
- Cálculo das medidas de centralización (media, moda), medidas de posición 
(mediana) e medidas de dispersión (percorrido ou rango e desviación típica).
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Sesións: 13

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación: Bloques 1- 2 - 3 
2ª Avaliación: Bloques 4 - 5 - 6  
3ª Avaliación: Bloques 7 - 8 - 9 - 10 

METODOLOXÍA
A metodología deberá adaptarse a cada grupo de alumnos e situación, 
rentabilizando ao máximo os recursos disponibles. Por elo, ao comenzo de 
cada unidade o profesor fará algunha actividade para saber os coñecementos 
do alumnado e en base ao percibido, a unidade irase adaptando, dando 
sempre os contados mínimos e intentando profundizar e ampliar o máximo 
posible.

- En primeiro e segundo da ESO a avaliación inicial consistirá en repasar e 
avaliar contidos mínimos de cursos anteriores, que serán fundamentais para 
poder seguir a materia do curso que empezan e comenzar co temario do 
curso.
- A acción educativa dirixirase cara á comprensión, a busca, a análise e 
cantas estratexias axuden a cada alumno a asimilar os contados.
- Potenciarase a aprendizaxe inductiva e fomentarase a adquisición de 
hábitos propios das Matemáticas.
- A introducción dos conceptos debe facerse de forma intuitiva e buscar 
pouco a pouco o rigor matemático.
- Debe procurarse a adquisición de destrezas numéricas básicas.
- Debe motivarse o esforzo e a superación persoal, premiando a actitude 
positiva.
- Calquera dos obxetivos será traballado na aula, mediante explicacións 
directas do profesor, manexo de bibliografía, uso das novas tecnología e 
resolución de cuestións prácticas.
- O profesor tomará as nota de traballo de cada alumno que considere 
oportunas, deberes na casa, atención, participación, comportamento…
- É moi importante a comunicación co titor e se fora necesario cos pais ou 
titores para calquera problema co alumnado.
- O alumnado poderá usar a calculadora só cando o indique o profesor.
- É necesario relacionar os contados matemáticos coa experiencia dos 
alumnos, así como potenciar a súa aplicación noutras áreas e fora do ámbito
escolar.
- Debemos crear un clima onde se favoreza a colaboración e se fomente a 
participación de todo o alumnado e, paralelamente, permitir que cada un siga
o seu proceso de aprendizaje particular.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Empregamos os libros dixitais de Edebe e Netex, que xa están na plataforma 
EDIXGAL e disponen de algúns materiais autocorrexibles, que melloran a 
autonomía e permiten que cada quen avance ao seu ritmo. Tamén caderniños 
de primaria e secundaria de nivéis elementáis para atender ao alumnado con 
necesidades de adaptación curricular, de agrupamento por ámbitos e reforzos.
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Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

Follas de problemas elaboradas polos profesores adaptadas ao que está a 
traballar na clase para reforzar ou ben ampliar coñecementos.
Material didáctico: caixas de poliedros, escadras, reglas, compás, xeoplanos, 
dominós de operacións matemáticas, xogos de álxebra, de estadística…
Tamén por suposto, utilizaremos calculadoras científicas e ordenadores.

O Proxecto Edixgal continua este curso en 2º, pero coa vantaxe enorme de que
o alumnado xa o utilizou o curso pasado. Esperamos polo tanto, que os 
problemas, erros e prisas do curso anterior sexan menos o todo vaia mellor.
O Instituto decidira en Xuño que non quere seguir en Edixgal e polo tanto este 
curso de 2º de Eso xa é o derradeiro no que este proxecto se desenvolve no 
Ies M.Murguía.
Para oa alumnado máis curioso, pódese recomendar algunha lectura que teña 
relación coa materia, por exemplo para 2º: "El diablo de los números", de Hans 
Magnus Enzensberger,  Ed. Siruela.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  

Aprobarán a asignatura os alumnos que dominen a maioria destas destrezas:
- Utilizar de forma adecuada os números enteiros, fraccións, os decimales e as 
raíces cadradas para resolver problemas da vida real. 
- Elexir o tipo de cálculo adecuado (mental ou manual), para resolver un 
problema, e interpreta-los resultados obtidos. 
- Calcular expresións sinxelas nas que aparezan números enteiros e 
fraccionarios, aplicando correctamente as prioridades das operacións e os 
paréntesis. 
- Simbolizar e resolver problemas sinxelos utilizando métodos numéricos, 
gráficos ou alxebraicos. 
- Saber manexar a regra de tres simple directa e inversa, e os porcentaxes 
para resolver problemas da vida cotiá. 
- Recoñecer, debuxar e describi-los elementos e propiedades de figuras planas
e os corpos elementais a través de ilustracións, de exemplos tomados da vida 
real, ou nun contexto de resolución de problemas xeométricos. 
- Empregar o teorema de Pitágoras e demais fórmulas adecuadas para obter 
lonxitudes, áreas e volumes de figuras planas e de corpos elementais. 
- Interpretar e utilizar as relacións de proporcionalidade xeométrica entre 
segmentos e figuras planas utilizando o teorema de Thales e os criterios de 
semellanza.
- Utilizar adecuadamente as escalas, numéricas e gráficas, para coñecer 
realmente as dimensións de figuras representadas en mapas e planos. 
- Representar e interpretar puntos e gráficas cartesianas de relacións 
funcionais sinxelas, baseadas en proporcionalidade directa, que veñan dadas 
por táboas de valores e intercambiar información entre táboas e gráficas. 
- Obter e interpretar táboas de frecuencias, diagramas, así como as medidas 
de centralización dunha distribución discreta.

Páxina 23 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php


Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

O procedemento de avaliación o faremos deste xeito:
Cada tema remata cunha proba escrita, e destas probas se fará a media 
aritmética. Ademáis, o profesor fará anotacións do comportamento e traballo na
clase de cada alumno, e estas notas puntuarán ata un máximo dun 20% na 
calificación da avaliación, sendo o 80 % restante para ás probas escritas, máis 
obxectivas. 
O que non se pode facer é suspender a un alumno cuxas probas escritas estén
aprobadas ( a media das mesmas, enténdese ), baixándo dita nota media polo 
mal comportamento na clase.
Ó remate de cada avaliación, facemos unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos que a teñan suspensa.
En Setembro a proba escrita abrangue toda a materia do curso, e é a mesma 
para todolos grupos de 2º, co obxectivo de unificar criterios e homoxeneizar a 
docencia neste nivel.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Máis polo miúdo, podemos 
explicitar os estándares que nos parecen que son os mínimos esixibles para 
superar esta materia e poder afrontar 3º de ESO con posibilidades de éxito:
- Realizar correctamente cálculos con números naturais, enteiros, fraccións e 
números decimais.
- Calcular correctamente operacións combinadas cos números naturais, 
enteiros e fraccións.
- Plantexamento e resolución de problemas reais que impliquen o cálculo cos 
distintos tipos de números.
- Realizar operacións con potencias de base un número enteiro.
- Calculo do m.c.d. e m.c.m. de varios números naturais.
- Comparación de números decimales e fraccións.
- Resolver problemas de proporcionalidade directa e inversa, así como de 
porcentaxes.
- Sumar, restar e multiplicar polinomios sinxelos.
- Resolver ecuacións de primeiro grao, con e sen denominadores.
- Plantexar e resolver problemas dos que xurda unha ecuación de primeiro 
grao.
- Aplicar o Teorema de Pitágoras na resolución de cuestións xeométricas.
- Calcular áres e volúmenes de poliedros e corpos de revolución moi sinxelos.
- Interpretar a información contida en gráficas de funcións moi sinxelas.
- Representar funcións lineais a partir dunha táboa de valores.
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- Construir táboas de valores e os gráficos estatíticos correspondentes en 
situacións sinxelas.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS
As matemáticas non son unha materia moi doada para tratar estes temas, pero 
non cabe dúbida de que no currículum oculto estamos a transmitir moitos 
contidos sen ter conciencia delo ás veces. Por eso, pensamos que o exemplo 
que o profesor mostra coa sua actividade, ten un gran valor para difundir 
valores. Se o profesor é traballador, se esforza, é xusto, trata por igual a homes
e mulleres, respeta a todos, inmigrantes ou non, mostra hábitos saudables, 
coida o material, etc; todo elo por forza se proxecta no alumnado, sen 
necesidade de explicitalo como contido.
Desde o Departamento de Matemáticas, estamos dispostos a traballar en todas
aquelas actividades do Instituto (excursións, a semana intercultural, 
conferencias,…) que surxan para promocionar valores e difundir contidos que 
teñan relación coa igualdade e os bos hábitos de saude.
A actividade do profesor Titor do grupo é a máis adecuada para tratar estes 
temas transversais de xeito explícito, na sesión semanal de que dispón.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Nesta data, ainda non temos á vista ningunha exposición relacionada coas 
Matemáticas, pero seguro que ó longo do curso surxirán algunhas de 
matemáticas recreativas, fotografía matemática e outras.
No tema de semellanza, podemos propoñer un traballo voluntario pero moi 
interesante: a realización dunha maqueta do edificio completo do Instituto a 
escala 1:100. Dada a dificultade do reto, poden facélo entre varios alumnos, 
durante varias semanas, por suposto contando coa axuda do profesor.

AVALIACIÓN INICIAL
 A principios de curso faremos unha proba inicial a todolos alumnos de 2º de 
Eso, para avaliar o seu nivel em Matemáticas e comenzar a reforzar as 
destrezas que non teñan ainda adquiridas. É moi importante porque nun Centro
tan grande como o noso, os grupos resultan bastante diferentes uns doutros, e 
coñecer o nivel do noso é unha base sólida a partir da cal podemos construir 
novos coñecementos. 
Esta proba , por suposto, non inflúe na nota da 1ª avaliación. Da avaliación 
inicial (e doutras probas que o Departamento de orientación lles fai ) saen os 
alumnos candidatos a incorporarse a grupos de apoio especiais, e tamén os 
que terán que levar Adaptacións curriculares individuais. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Os alumnos da Eso presentan unha gran diversidade en canto a intereses, 
motivacións, expectativas e capacidades.
Dentro dunha mesma clase atopámonos cunha tipoloxía ampla de actitudes e 
aptitudes ante a aprendizaxe: hai alumnos motivados, outros con problemas de
conducta, uns son intuitivos, outros reflexivos, alumnos con serias lagoas de 
aprendizaje previas, dificultades lectoras, falta de hábitos de traballo,…
A forma de aprender e incluso de acercarse ás materias destes alumnos son 
distintas e fan inviable un ensino uniforme.
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O recoñecemento da diversidade é un elemento positivo e realista á hora de 
abordar a existencia de diferentas individuais no noso alumnado en canto a 
estilos e ritmos de aprendizaje, experiencia escolar, capacidades e intereses…
A diversidade na aula pode aproveitarse como principio enriquecedor e 
optimizador da aprendizaje de todos en en cada un dos nosos alumnos.
Tres son as medidas que se adoptan en 2º da Eso para a atención deste 
alumnado que precisa unha medida máis específica:

- ACIs cando sexa preciso coas medidas de apoio que correspondan.
- Reforzo educativo: 1 hora semanal que se quita do Francés, en dous 

grupos.
- Ámbitos: medida organizativa que agrupa as materias por ámbitos 

científico e lingüístico.  

ALUMNADO DE 3º COA MATERIA DE 2º PENDENTE
O seguimento dos alumnos que teñan as matemáticas dun curso ou cursos 
anteriores avaliadas negativamente estará coordinado polo Xefe do 
Departamento, sendo responsabilidade do profesor que lles imparte clase no 
curso actual.
Realizarase un seguimento con cualificacións en todas ás avaliacións. Daráselle 
o alumno un boletín de exercicios para traballar en cada avaliación e terá que 
devolvelos feitos. Farase unha proba escrita por trimestre que contará un 80 %, 
e a entrega dos exercicios realizados contará un 20 % na nota da avaliación 
sempre e cando a cualificación da proba escrita sexa igual ou superior a  4. 
Se algún alumno tivese a primeira ou segunda ou ambas probas trimestrais 
suspensas, poderá recuperalas na proba da terceira avaliación.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos para que 
ningún grupo vaia demasiado lento ou rápido con respecto aos outros. 
Ademáis, irá anotando cantas modificacións da Programación sexan 
necesarias para mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe, e deste
modo poder incorporar ditas modificacións a este documento no curso 
seguinte. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
ACADÉMICAS - 3º DE ESO

OBXECTIVOS
En terceiro da ESO prodúcese unha certa mellora no alumnado con respecto a 
segundo, xa que os alumnos que suspenden moitas xa desde primaria, e 
seguen nesa tónica no primeiro ciclo da Eso, pasan a segundo por imperativo 
legal, etc, teñen que esperar aos 16 anos (agora 15 excepcionalmente) para 
poder deixa-la secundaria, e esto ocorre (nos casos peores) xeralmente antes 
de que chegen a terceiro.
Neste curso debemos facer fincapé no tema de números, porque cometen polo 
xeral moitos erros. Un dos obxetivos é que chegen a dominar os conceptos e 
as operación con números correctamente.
Entre as novidade están as expresións  con radicais, as progresións e  tamen a
resolución de sistemas de ecuacións 2x2.
Entre os obxectivos actitudinais do alumnado, queremos mencionar os 
seguintes:
- Planificación e utilización de estratexias de resolución  de problemas, tales 
como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
- Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e 
procedementos de resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á
situación.
- Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de
carácter cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais.
- Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as 
relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas.
- Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na 
mellora das atopadas.
- Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente 
como en equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
- Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo 
numérico, alxébraico ou estatístico, as representacións funcionais e a 
comprensión de propiedades matemáticas.
- Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas 
relacionadas coas matemáticas ao longo da historia

BLOQUES DE CONTIDOS

1.-NÚMEROS RACIONAIS E  IRRACIONAIS 
CONTIDOS
Fraccións. Números racionais.
Fraccións equivalentes.
Fracción irreducible.
Expresións fraccionaria e decimal dun número racional.
Porcentaxes. Porcentaxes encadenados.
Expresión decimal dun número irracional.

Páxina 27 



Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

Números reais.
Aproximacións decimais.
Valor absoluto dun número real.
Erro absoluto e relativo dunha aproximación.
A recta real.
Intervalos e semirrectas.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Obtención de fraccións equivalentes e da fracción irreducible.
Operacións con números racionais.
Xerarquía das operacións.
Representación gráfica dos racionais.
Cálculos con porcentaxes e resolución de problemas asociados.
Cambio entre a representación fraccionaria e decimal dun número racional.
Operacións con números irracionais mediante as súas aproximacións decimais.
Representación gráfica dun irracional.
Distintos xeitos de representar intervalos e semirrectas en R.

Sesións: 20

2.- POTENCIAS E RAÍCES
CONTIDOS
Potencias de expoñente enteiro.
Notación científica e orde de magnitude.
Raíz dun número.
Potencias de expoñente racional e raíces.
Expresións radicais.
Radicais equivalentes.
Valor numérico dunha expresión radical.
Expresións radicais equivalentes.
Operacións con expresións radicais.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Aplicación das propiedades das potencias de expoñente enteiro e racional.
Cálculo do número de raíces reais dun número real.
Aplicación das propiedades dos radicais para o cálculo e a simplificación.
Operacións e cálculo con expresións radicais de igual e de distinto índice.
Utilización da calculadora para a notación científica.

Sesións: 18

3.- PROGRESIÓNS E SUCESIÓNS
CONTIDOS
Termos dunha sucesión.Termo xeral.
Progresión aritmética. Diferenza.Termo xeral.
Suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética.
Progresión xeométrica. Razón. Termo xeral.
Suma de n termos consecutivos dunha progresión xeométrica.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Obtención do termo xeral dunha progresión aritmética.
Cálculo de elementos dunha progresión aritmética a partir doutros.
Cálculo da suma de n termos dunha progresión aritmética.
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Obtención do termo xeral dunha progresión xeométrica.
Cálculo dos elementos dunha progresión xeométrica a partir doutros.
Cálculo da suma de n termos dunha progresión xeométrica.

Sesións: 12

4.- POLINOMIOS E EXPRESIÓNS FRACCIONARIAS
CONTIDOS
Expresión alxébrica.
Monomios. Elementos dun monomio.
Polinomios. Elementos dun polinomio.
Identidades notables.
Cociente de monomios e polinomios.
Teorema do resto. Teorema do factor
Raíz dun polinomio.
Teorema fundamental da álxebra.
Factorización de polinomios.
Fracción alxébrica.
Valor numérico dunha fracción alxébrica
Fraccións equivalentes.
Suma e resta de fraccións alxébricas
Produto e cociente de fraccións alxébricas.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Representación gráfica dos racionais.
Construción de expresións alxébricas.
Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.
Suma, diferenza e división de monomios e polinomios.
Produto de polinomios.
Potencias de polinomios.
Regra de Ruffini para a división por x – a.
Cálculos das raíces enteiras dun polinomio.
Expresión factorizada dun polinomio a partir do coñecemento das súas raíces
enteiras.
Cálculo do valor numérico dunha fracción.
Simplificación de fraccións alxébricas.
Redución de fraccións a común denominador.
Suma, resta, produto e cociente de fraccións alxébricas.

Sesións: 18

5.- ECUACIÓNS 
CONTIDOS
Igualdade e identidade numérica.
Ecuación.
Solucións ou raíces.
Ecuacións polinómicas. Grao.
Ecuación de primeiro e segundo grao.
Coeficientes. Ecuación completa e incompleta.
Relación entre as solucións e os coeficientes.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
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Tradución de relacións á linguaxe alxébrico.
Despexar  en  relacións  onde  interveñen  sumas,  restas,  multiplicacións,
divisións, potencias e raíces.
Obtención de ecuacións equivalentes.
Resolución de ecuacións de primeiro grao.
Formulación e resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao.
Resolución de ecuacións de segundo grao, tanto incompletas como completas.
Formulación e resolución de problemas mediante a ecuación de segundo grao.

Sesións: 16

6.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
CONTIDOS
Ecuacións lineares con dúas incógnitas.
Sistemas de ecuacións lineares. Coeficientes e termos independentes.
Solucións  dun  sistema  de  ecuacións  lineares:  sistemas  compatibles  e
incompatibles, determinados e indeterminados.
Métodos de resolución de sistemas. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Sistemas equivalentes. Resolución de sistemas lineares de dúas ecuacións con
dúas  incógnitas  polos  métodos  de  redución,  substitución,  igualación  e
gráficamente.
Formulación  e  resolución  de  problemas  mediante  sistemas  de  ecuacións
lineares.

Sesións: 10

7.- FUNCIÓNS E GRÁFICAS
CONTIDOS
Relacións funcionais: táboas, gráficas e fórmulas.
Definición de función. Variables dependente e independente.
Dominio e percorrido ou imaxe.
Continuidade e descontinuidade.
Crecemento e decrecemento. Máximos e mínimos.
Simetrías: respecto da orixe e do eixo de ordenadas. Periodicidade.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Expresión dunha función mediante linguaxe ordinaria, gráfica ou alxébrica.
Recoñecemento das variables dependente e independente.
Estudo gráfico da continuidade, o crecemento, o decrecemento, os máximos,
os mínimos, a simetría e a periodicidade dunha función.
Resolución de problemas da vida real, determinando a ecuación, recoñecendo
as variables dependente e independente, e interpretando a gráfica da función.

Sesións: 6

8.- FUNCIÓNS LINEARES 
CONTIDOS
Función linear. Recta.
Pendente dunha recta.
Ordenada na orixe.
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Rectas crecentes e decrecientes.
Rectas paralelas.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Recoñecemento e representación de funcións lineares.
Emprego da pendente para estudar o crecemento dunha función linear.
Obtención da pendente e a ordenada na orixe dunha función linear.
Cálculo da ecuación dunha recta coñecidos dous puntos, a súa pendente e a
súa ordenada na orixe ou a súa pendente e un punto polo que pasa.

Sesións: 10

9.- CORPOS XEOMÉTRICOS
CONTIDOS
Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler.
Poliedros regulares e semirregulares.
Prismas e pirámides. Propiedades métricas.
Corpos redondos. Elementos, simetría.
Áreas e volumes de poliedros e corpos redondos. Desenvolvemento no plano.
Esfera. Superficie esférica.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Clasificación e descrición de poliedros.
Aplicación do teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes no espazo.
Descrición  do  desenvolvemento  dos  diferentes  corpos  redondos:  cilindro,
esfera, cono e tronco de cono.
Cálculo de áreas de prismas, pirámides e corpos redondos.
Cálculo de volumes de prismas, pirámides e corpos redondos.
Aplicación  do  cálculo  de  áreas  e  volumes  á  resolución  de  problemas
xeométricos.
Cálculo de áreas e volumes de corpos compostos.

Sesións: 8

10.- ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
CONTIDOS
Recollida e tratamento de datos: poboación e mostra.
Táboas estatísticas.
Gráficos estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, polígono de
frecuencias, histograma.
Parámetros de centralización: media aritmética, moda, mediana.
Parámetros de dispersión: varianza e desviación típica.
Experimento aleatorio. Suceso elemental e composto.
Espazo de sucesos. Sucesos compatibles e incompatibles.
Frcuencias. Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Utilización da linguaxe verbal e gráfica para expresar situacións de tipo 
estatístico.
Diferenciación dos conceptos de poboación e mostra. Representatividade da
mostra.
Elaboración de táboas de frecuencias a partir de datos e gráficos extraídos de
diferentes medios.
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Construción de gráficos estatísticos a partir de táboas, valorando en cada caso
a conveniencia e o medio de representación máis adecuado.
Cálculo da media aritmética e da moda para datos agrupados e non agrupados.
Cálculo da mediana para datos agrupados.
Calculo da varianza e da desviación típica dunha distribución.
Utilización da calculadora para achar os diferentes parámetros estatísticos.
Cálculo  de  operacións  con  sucesos.  Emprego  da  regra  de  Laplace  para
calcular probabilidades.

Sesións: 8

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloques 1-2- 3
2ª Avaliación: Bloques 3 (rematalo)- 4 - 5 - 6
3ª Avaliación: Bloques 6 (rematalo)-7- 8 - 9 - 10 

METODOLOXÍA
A metodoloxía na aula debe ser participativa: tras a presentación dos 
conceptos e métodos de traballo por parte do maestro, o alumnado ten que 
intentar facer por si mesmo os exercicios e problemas propostos, na clase, e na
casa. Sen esta participación (o que require certa voluntade de traballo), os 
obxectivos, en Matemáticas, non se acadan.
A esta idade empezan a non  querer sair ó encerado a resolver os exercicios, e
tamén é certo que pérdese bastante tempo con eso. Cada profesor pode facelo
ou non según ó seu propio criterio: este Departamento deixa liberdade nesa 
cuestión.
O traballo na casa é tamén importante pois fomenta esa responsabilidade e 
autonomía que teñen que ir aprendendo, neste curso ainda máis que nos 
anteriores do primeiro ciclo. É unha pena ver que moitos dos nosos alumnos 
están practicamente solos toda a tarde, con ambos pais traballando, e nesas 
condicións é moi difícil que se fagan responsables das tarefas escolares, sen 
apoio paterno.
Podemos cambiar de actividade con algo de  frecuencia, e non aburrir moito 
tempo seguido co mesmo tipo de traballo, pero xa en 3º deben ser capaces de 
atender a explicacións longas sen perder a concentración, pois nos cursos 
superiores ditos intervalos de tempo non farán senon incrementarse.

De cando en vez, podemos proxectar na aula as actividades do proxecto 
Descartes, que está permanentemente dispoñible na Web, e outros similares.
Os temas de xeometría e funcións son moi adecuados para ditas sesións nas 
que se usa a informática.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Empregamos o libro de texto de Matemáticas 3º ESO, da editorial Anaya. O 
libro axuda no traballo na casa, poden consultar nel a teoría non entendida, 
problemas resoltos, actividades, etc. Tamén é útil na clase porque non 

Páxina 32 



Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

perdemo-lo tempo dictando e escribindo todolos enunciados, nin facendo toda 
a teoría no encerado, co perigo de que a copien mal.
Usamos tamén os cadernillos de reforzo, de Anaya, SM ou Santillana, que 
teñen coleccións de máis problemas e exercicios, de variable dificultade: 
serven para fotocopialos e darlle fichas aos alumnos que necesitan practicar 
máis.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

O uso da calculadora, neste nivel, faise imprescindible xa. Pensamos que en 
todaslas probas escritas, agás nas primeiras que teñen que operar con 
fraccións, debe permitirse o seu uso como unha ferramenta máis do traballo en 
matemáticas. O profesor debe explicar o seu correcto uso e utilidade, e 
procurar que o alumnado con retraso nas operacións básicas non a empregue 
para as actividades de reforzo (por exemplo facendolles escribir as contas con 
todolos pasos intermedios).
Para oa alumnado máis curioso, pódese recomendar algunha lectura que teña 
relación coa materia, por exemplo para 3º,  "El teorema del loro", de Denis 
Guedj, Ed. Anagrama.

.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN  
O alumnado que domine a maioría dos criterios que se relacionan de seguido, 
consideramos que está en condicións óptimas para afrontar as Matemáticas 
académicas de 4º  de ESO: 
- Emprega ben, nas súas argumentacións habituais, distintas formas de 
expresión matemática (numérica, alxebraica, de funcións, xeométrica...). 
- Identifica, relaciona e representa gráficamente os números racionais e 
utilízaos en actividades relacionadas co seu entorno cotiá. 
- Interpreta números en notación científica e sabe escribilos e operar con eles.
- Resolve problemas con encadenamentos de aumentos e disminucións 
porcentuais.
- Clasifica números de distintos tipos ( N, Z, Q, I e R)
- Resolve ejercicios de progresións aritméticas ou xeométricas definidas 
mediante algúns dos seus elementos.
- Resolve problemas de progresións aritméticas ou xeométricas.
- Opera con fraccións alxébricas sencillas.
- Recoñece as identidades notables en expresións alxébricas e utilizas para 
simplificalas.
- Coñece e utiliza a regra de Ruffini para a división dun polinomio por x – a. 
- Resolve calquera ecuación de segundo grao.
- Resolve problemas mediante ecuacións.
- Estima e calcula as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 
elementais nun contexto de resolución de problemas xeométricos utilizando as 
fórmulas usuais.
- Interpreta relacións funcionais dadas en forma de táboa ou expresión 
analítica, recoñece as características básicas das funcións constantes, lineales 
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e afines na súa forma gráfica ou alxebraica e represéntaas gráficamente cando 
veñan expresadas por un enunciado, unha táboa ou unha expresión alxebraica.
- Representa funcións lineais expresadas analíticamente. 
- Escribe a ecuación dunha recta da que se coñecen un punto e a pendente.
- Calcula a ecuación dunha recta de que se coñecen dous puntos.
- Interpreta e elabora táboas e gráficos estatísticos elixindo o gráfico adecuado 
a cada caso. 
- Elabora táboas de frecuencia e representa os datos mediante un diagrama de
barras ou histograma.
- Asigna probabilidades utilizando a Lei de Laplace e apoiándose nos 
diagramas de árbore ou en calquera outra extratexia de conteo.
O procedemento de avaliación o faremos deste xeito:
As probas, ainda que deberán ser fundamentalmente prácticas, poden conter 
algunha pregunta teórica, para obrigalos a mirar o contido conceptual de cada 
tema. Haberá tantas probas coma considere necesario o profesor de cada 
grupo, e logo se fai a media aritmética destas notas.
O profesor fará anotacións do comportamento e traballo na clase de cada 
alumno, e estas notas puntuarán como máximo un 15% na calificación final, 
sendo o 85 % restante (como mínimo) para a media das probas escritas, máis 
obxectivas. 
O que non se pode facer é suspender a un alumno cuxas probas escritas estén
aprobadas ( a media das mesmas, enténdese ), baixándo dita nota media polo 
mal comportamento na clase.
Os contidos de estatística son ideais para que fagan algún traballo na casa 
(enquisa sobre un tema do seu interese), que tamén puntuará como traballo de 
clase.
Cada trimestre haberá unha proba de recuperación para os alumnos  suspensos.
O exame de Setembro será o mesmo para todolos grupos de 3º, co fin de 
homoxeneiza-los niveis e coordina-la materia impartida por uns e outros 
profesores. Nesta proba entra toda a materia do curso.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa Comunidade 
autónoma (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Máis polo miúdo, podemos 
explicitar os estándares que nos parecen que son os mínimos esixibles para 
superar esta materia e poder afrontar 4º de ESO con posibilidades de éxito:
+ Utiliza de forma correcta os distintos tipos de números (enteiros, racionais, 
irracionais) e as operacións básicas (potencias e raíces). 
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+ Estima e calcula expresións numéricas sinxelas de números enteiros, 
decimales, racionais (transformando uns noutros cando sexa posible), 
baseadas nas catro operacións elementais, os porcentaxes, as potencias de 
exponente enteiro e os radicais, empregando estratexias persoais de cálculo 
mental, escrito ou con calculadora e aplicando correctamente as regras de 
prioridade e facendo uso adecuado dos signos e paréntesis. 
+ Utiliza convenientemente as aproximaciones decimales, as unidades de 
medida usuais e as relacións de proporcionalidade numérica (factor de 
conversión, regra de tres simple, porcentaxes, intereses, etc.) para resolver 
problemas relacionados coa vida cotiá. 
+ Recoñece números irracionais e simplifica e calcula expresións con radicais 
baseándose en operacións elementais. 
+ Determina se unha progresión é aritmética ou xeométrica, e deduce 
características propias das mesmas: termo xeral, suma de n termos 
consecutivos, etc.
+ Calcula a suma de n términos consecutivos dunha progresión aritmética.
+ Utiliza e válese da linguaxe alxebraica para construír expresións e ecuacións 
sinxelas a partir de enunciados. 
+ Utiliza ás técnicas e procedementos básicos do cálculo alxebraico para 
sumar, restar ou multiplicar polinomios sinxelos nunha indeterminada. 
+ Identifica e desenvolve as fórmulas notables e resolve problemas sinxelos 
que se baseen na utilización de fórmulas coñecidas ou na formulación e 
resolución de ecuacións de primeiro ou segundo grao ou de sistemas de dous 
ecuacións lineales con dúas incógnitas. 
+ Calcula o valor numérico dun polinomio. Extrae factor común.
+ Utiliza correctamente o teorema de Pitágoras para o cálculo de longitudes.
+ Interpreta funcións dadas mediante gráficas.
+ Asigna unha gráfica a un enunciado.
+ Determina e interpreta os factores que permiten establecer o comportamento 
dunha gráfica sinxela, de trazo continuo ou discontinuo, extraída dun contexto 
relacionado cun fenómeno natural ou práctico da vida cotiá: intervalos de 
crecemento, puntos extremos, continuidade, simetrías, periodicidade.
+ Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais (moda, mediana, 
media aritmética, desviación típica, coeficiente de variación), correspondentes 
a distribucións sinxelas e utiliza, se é necesario, unha calculadora científica. 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS
As matemáticas non son unha materia moi doada para tratar estes temas, pero 
non cabe dúbida de que no currículum oculto estamos transmitindo moitos 
contidos sen ter conciencia delo ás veces. Penso, entón, que o exemplo que o 
profesor mostra coa sua actividade, ten un gran valor para difundir valores. Se 
o profesor é traballador, se esforza, é xusto, trata por igual a homes e mulleres,
respeta a todos, inmigrantes ou non, mostra hábitos saudables, coida o 
material, etc; todo elo por forza se proxecta no alumnado, sen necesidade de 
explicitalo como contido.
Desde o Departamento de Matemáticas, estamos dispostos a traballar en todas
aquelas actividades do Instituto (excursións, a semana intercultural, 
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conferencias,…) que surxan para promocionar valores e difundir contidos que 
teñan relación coa igualdade e os bos hábitos de saude.
A actividade do profesor Titor do grupo parece a máis adecuada para tratar 
estes temas de forma explícita, na sesión semanal de que dispón.
Nas nosas clases, dita temática debe abordarse, entendo, de xeito implícito coa
nosa actuación e quedar, por tanto, reflectida no noso discurso cotián fronte ó 
alumnado.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Nesta data de Setembro, ainda non temos á vista ningunha exposición 
relacionada coas Matemáticas, pero seguro que ó longo do curso surxirán 
algunhas de matemáticas recreativas, fotografía matemática e outras. O 
alumnado de 3º realiza menos saídas que no primeiro ciclo da ESO. Se o 
profesor de Matemáticas vai con eles en algunha destas excursións, é unha 
boa oportunidade para lles explicar, por exemplo, as parábolas que poden 
atopar no paisaxe (antenas), a catenaria nos cables da electricidade, a 
sucesión de fibonacci nos pétalos ou nas piñas, etc.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
En 3º de ESO non temos  agrupamentos. Sexa por falta de profesorado, ou por
problemas de horarios, o certo é que dita carencia empeora o rendemento xeral
en Matemáticas neste nivel: máis diversidade e máis alumnado na aula 
(arredor de 30 alumnos) supoñen máis esforzo por parte do profesor, e o que é 
peor: menor calidade na docencia.
En 3º A temos algúns alumnos cun Programa de Mellora Curricular (PMAR) , 
pero o ámbito científico dese curso o leva o Departamento de Fisica e Quimica.
No resto dos grupos, ás medidas que podemos tomar son a atención individual 
ó alumnado con máis dificultades: explicación persoal, exercicios e traballos 
para facer na casa, mirar a sua  libreta, e ensino dalgunhas técnicas de 
estudio.
Unha técnica que se adapta moi ben a diversos graos de comprensión e 
velocidade é a seguinte: o profesor enuncia un problema, e deixa tempo para 
que os alumnos intenten facélo. O alumnado máis capacitado non necesitará 
máis axuda. Un minuto despois, o profesor da unha pista, e entón algúns 
alumnos xa se enteran de por onde van os tiros e seguen sólos. Un pouco 
despois, outra pista, e así. Desta forma todos poden ir enganchándose e 
facendo algo, según a sua capacidade. 
Os programas informáticos son tamén adecuados para graduar a dificultade 
dos problemas e exercicios a diferentes niveis. Algo moi común en 3º de ESO, 
donde temos alumnos brillantes, mixturados con outros que pasaron de curso 
por imperativo legal e teñen moitas suspensas de 2º.
En 3º xa nunca temos alumnado con Adaptacións Curriculares 
Individualizadas.

AVALIACIÓN INICIAL
 A principios de curso faremos unha proba inicial a todolos alumnos de 3º de 
Eso, para avaliar o seu nivel en Matemáticas e comenzar a reforzar as 
destrezas que non teñan ainda adquiridas. É moi importante porque nun Centro
tan grande como o noso, os grupos resultan bastante diferentes uns doutros, e 
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coñecer o nivel do noso é unha base sólida a partir da cal podemos construir 
novos coñecementos. 
Esta proba , por suposto, non inflúe na nota da 1ª avaliación. 
Desta avaliación inicial pode surxir, ainda que é pouco habitual, algún alumno 
que necesite incorporarse ao grupo de PMAR. Nese caso, nas sesións de 
preevaliación fanse este tipo de cambios de grupo. Pero a maioría dos alumnos
do PMAR xa son seleccionados en Xuño ou Setembro nas avaliacións finais de
2º Eso o curso precedente. 

 

ALUMNADO DE 4º COA MATERIA DE 3º PENDENTE
O seguimento dos alumnos que teñan as matemáticas dun curso ou cursos 
anteriores avaliadas negativamente estará coordinado polo Xefe do 
Departamento, sendo responsabilidade do profesor que lles imparte clase no 
curso actual.
Realizarase un seguimento con cualificacións en todas ás avaliacións. Daráselle 
o alumno un boletín de exercicios para traballar en cada avaliación e terá que 
devolvelos feitos. Farase unha proba escrita por trimestre que contará un 80 %, 
e a entrega dos exercicios realizados contará un 20 % na nota da avaliación 
sempre e cando a cualificación da proba escrita sexa igual ou superior a  4. 
Se algún alumno tivese a primeira ou segunda ou ambas probas trimestrais 
suspensas, poderá recuperalas na proba da terceira avaliación.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos para que 
ningún grupo vaia demasiado lento ou rápido con respecto aos outros. 
Ademáis, irá anotando cantas modificacións da Programación sexan 
necesarias para mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe, e deste
modo poder incorporar ditas modificacións a este documento no curso 
seguinte. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

--------------------------o------------------------------
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
APLICADAS - 3º DE ESO

OBXECTIVOS

En terceiro de ESO , o tipo de alumnado que elixe esta materia ten certa 
desmotivación ou dificultades importantes coas Matemáticas, e dispon agora 
dun curriculo algo máis sinxelo, con menos contidos e sobre todo máis 
prácticos, e pode superar esta asignatura con menos esforzo e un nivel de 
abstracción máis baixo que nas Matemáticas Académicas de 3º.
Neste curso debemos facer fincapé no tema de números, porque cometen polo 
xeral moitos erros. Un dos obxetivos é que chegen a dominar os conceptos e 
as operación com números correctamente.
Entre as novidade estan as expresións  con radicais, as progresións e  tamén a
resolución de sistemas de ecuacións com 2 ecuacións e 2 incógnitas.
Como obxectivos actitudinais nesta asignatura, queremos destacar os 
seguintes:
- Planificación e utilización de estratexias de resolución  de problemas, tales 
como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
- Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e 
procedementos de resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á
situación.
- Interpretación de mensaxes que conteñan argumentacións ou informacións de
carácter cuantitativo ou sobre elementos ou relacións espaciais.
- Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as 
relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas.
- Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na 
mellora das atopadas.
- Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente 
como en equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
- Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo 
numérico, alxébraico ou estatístico, as representacións funcionais e a 
comprensión de propiedades matemáticas.
- Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas 
relacionadas coas matemáticas ao longo da historia.

BLOQUES DE CONTIDOS

1.-NÚMEROS 
CONTIDOS
Potencias de números naturais con expoñente enteiro. Significado e uso.   
Potencias de base 10.
Operacións con números expresados en notación científica. 
Xerarquía de operacións.
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Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en decimais e 
viceversa. Números decimais exactos e periódicos.

Operacións con fraccións e decimais 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  números  enteiros,  decimais  e
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números
naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía.
Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá,
e analiza a coherencia da solución  
Aplicación das propiedades das potencias de expoñente enteiro.
Utilización da calculadora para a notación científica.

Sesións: 24

2.- PROGRESIÓNS E SUCESIÓNS
CONTIDOS
Termos dunha sucesión.Termo xeral.
Progresión aritmética. Diferenza.Termo xeral.
Suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética.
Progresión xeométrica. Razón. Termo xeral.
Suma de n termos consecutivos dunha progresión xeométrica.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Obtención do termo xeral dunha progresión aritmética.
Cálculo de elementos dunha progresión aritmética a partir doutros.
Cálculo da suma de n termos dunha progresión aritmética.
Obtención do termo xeral dunha progresión xeométrica.
Cálculo dos elementos dunha progresión xeométrica a partir doutros.
Cálculo da suma de n termos dunha progresión xeométrica.

Sesións: 16

3.- POLINOMIOS E EXPRESIÓNS FRACCIONARIAS
CONTIDOS
Expresión alxébrica.
Monomios. Elementos dun monomio.
Polinomios. Elementos dun polinomio.
Identidades notables.
Operacións elementais con polinomios. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Suma e diferenza de monomios e polinomios.
Produto de polinomios, e producto por un número.

Sesións: 8

4.- ECUACIÓNS 
CONTIDOS
Igualdade e identidade numérica.
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Ecuación.
Solucións.
Ecuación de primeiro e segundo grao.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Tradución de relacións á linguaxe alxébrico.
Despexar  en  relacións  onde  interveñen  sumas,  restas,  multiplicacións,
divisións, potencias e raíces.
Obtención de ecuacións equivalentes.
Resolución de ecuacións de primeiro grao.
Formulación e resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao.
Resolución de ecuacións de segundo grao, tanto incompletas como completas.
Formulación e resolución de problemas mediante a ecuación de segundo grao.

Sesións: 16

5.- SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
CONTIDOS
Ecuacións lineares con dúas incógnitas.
Sistemas de ecuacións lineares. Coeficientes e termos independentes.
Solucións  dun  sistema  de  ecuacións  lineares:  sistemas  compatibles  e
incompatibles, determinados e indeterminados.
Métodos de resolución de sistemas. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Sistemas equivalentes. Resolución de sistemas lineares de dúas ecuacións con
dúas  incógnitas  polos  métodos  de  redución,  substitución,  igualación  e
gráficamente.
Formulación  e  resolución  de  problemas  mediante  sistemas  de  ecuacións
lineares.

Sesións: 12

6.- FUNCIÓNS E GRÁFICAS
CONTIDOS
Relacións funcionais: táboas, gráficas e fórmulas.
Definición de función. Variables dependente e independente.
Dominio e percorrido ou imaxe.
Continuidade e descontinuidade.
Crecemento e decrecemento. Máximos e mínimos.
Simetrías: respecto da orixe e do eixo de ordenadas. Periodicidade.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Expresión dunha función mediante linguaxe ordinaria, gráfica ou alxébrica.
Recoñecemento das variables dependente e independente.
Estudo gráfico da continuidade, o crecemento, o decrecemento, os máximos,
os mínimos, a simetría e a periodicidade dunha función.
Resolución de problemas da vida real, determinando a ecuación, recoñecendo
as variables dependente e independente, e interpretando a gráfica da función.

Sesións: 6
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7.- FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS
CONTIDOS
Función linear. Recta.
Pendente dunha recta.
Ordenada na orixe.
Rectas crecentes e decrecientes.
Rectas paralelas.
Funcións cuadráticas.
Parábolas.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
Recoñecemento e representación de funcións lineares.
Emprego da pendente para estudar o crecemento dunha función linear.
Obtención da pendente e a ordenada na orixe dunha función linear.
Cálculo da ecuación dunha recta coñecidos dous puntos, a súa pendente e a
súa ordenada na orixe ou a súa pendente e un punto polo que pasa.
Representación de funcións cuadráticas.
Cálculo do vértice da parábola e cortes cos eixes.

Sesións: 10

8.- CORPOS XEOMÉTRICOS
CONTIDOS
Poliedros. Elementos. Fórmula de Euler.
Poliedros regulares e semirregulares.
Prismas e pirámides. Propiedades métricas.
Corpos redondos. Elementos, simetría.
Áreas e volumes de poliedros e corpos redondos. Desenvolvemento no plano.
Esfera. Superficie esférica.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Clasificación e descrición de poliedros.
Aplicación do teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes no espazo.
Descrición  do  desenvolvemento  dos  diferentes  corpos  redondos:  cilindro,
esfera, cono e tronco de cono.
Cálculo de áreas de prismas, pirámides e corpos redondos.
Cálculo de volumes de prismas, pirámides e corpos redondos.
Aplicación  do  cálculo  de  áreas  e  volumes  á  resolución  de  problemas
xeométricos.
Cálculo de áreas e volumes de corpos compostos.

Sesións: 8

9.- ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
CONTIDOS
Recollida e tratamento de datos: poboación e mostra.
Táboas estatísticas.
Gráficos estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, polígono de
frecuencias, histograma.
Parámetros de centralización: media aritmética, moda, mediana.
Parámetros de dispersión: varianza e desviación típica.
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Experimento aleatorio. Suceso elemental e composto.
Espazo de sucesos. Sucesos compatibles e incompatibles.
Frcuencias. Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
Utilización da linguaxe verbal e gráfica para expresar situacións de tipo 
estatístico.
Diferenciación dos conceptos de poboación e mostra. Representatividade da
mostra.
Elaboración de táboas de frecuencias a partir de datos e gráficos extraídos de
diferentes medios.
Construción de gráficos estatísticos a partir de táboas, valorando en cada caso
a conveniencia e o medio de representación máis adecuado.
Cálculo da media aritmética e da moda para datos agrupados e non agrupados.
Cálculo da mediana para datos agrupados.
Calculo da varianza e da desviación típica dunha distribución.
Utilización da calculadora para achar os diferentes parámetros estatísticos.
Cálculo  de  operacións  con  sucesos.  Emprego  da  regra  de  Laplace  para
calcular probabilidades.

Sesións: 8

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloques 1-2- 3
2ª Avaliación: Bloques  4 - 5 - 6
3ª Avaliación: Bloques 7- 8 - 9 

METODOLOXÍA
A metodoloxía na aula debe ser participativa: tras a presentación dos 
conceptos e métodos de traballo por parte do maestro, o alumnado ten que 
intentar facer por si mesmo os exercicios e problemas propostos, na clase, e na
casa. Sen esta participación (o que require certa voluntade de traballo), os 
obxectivos, en Matemáticas, non se acadan.
A esta idade empezan a non  querer sair ó encerado a resolver os exercicios, e
tamén é certo que pérdese bastante tempo con eso. Cada profesor pode facelo
ou non según ó seu propio criterio: este Departamento deixa liberdade nesa 
cuestión.
O traballo na casa é tamén importante pois fomenta esa responsabilidade e 
autonomía que teñen que ir aprendendo, neste curso ainda máis que nos 
anteriores do primeiro ciclo. É unha pena ver que moitos dos nosos alumnos 
están practicamente solos toda a tarde, con ambos pais traballando, e nesas 
condicións é moi difícil que se fagan responsables das tarefas escolares, sen 
apoio paterno.
Podemos cambiar de actividade con algo de  frecuencia, e non aburrir moito 
tempo seguido co mesmo tipo de traballo, pero xa en 3º deben ser capaces de 
atender a explicacións longas sen perder a concentración, pois nos cursos 
superiores ditos intervalos de tempo non farán senon incrementarse.
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Empregamos o libro de texto de Matemáticas Aplicadas de 3º ESO, da editorial
Anaya. O libro axuda no traballo na casa, poden consultar nel a teoría non 
entendida, problemas resoltos, actividades, etc. Tamén é útil na clase porque 
non perdemo-lo tempo dictando e escribindo todolos enunciados, nin facendo 
toda a teoría no encerado, co perigo de que a copien mal.
Usamos tamén os cadernillos de reforzo, de Anaya, SM ou Santillana, que 
teñen coleccións de máis problemas e exercicios, de variable dificultade: 
serven para fotocopialos e darlle fichas aos alumnos que necesitan practicar 
máis.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

O uso da calculadora, neste nivel, faise imprescindible xa. Pensamos que en 
todaslas probas escritas, agás nas primeiras que teñen que operar con 
fraccións, debe permitirse o seu uso como unha ferramenta máis do traballo en 
matemáticas. O profesor debe explicar o seu correcto uso e utilidade, e 
procurar que o alumnado con retraso nas operacións básicas non a empregue 
para as actividades de reforzo (por exemplo facendolles escribir as contas con 
todolos pasos intermedios).
De cando en vez, podemos usar unha aula de informática para que resolvan 
actividades do proxecto Descartes, que está permanentemente dispoñible na 
Web, ou Thatquiz, Kahoo, etc. 
Os temas de xeometría e funcións son moi adecuados para ditas sesións 
informáticas.
Para oa alumnado máis curioso (probablemente haxa poucos neste grupo), 
pódese recomendar algunha lectura que teña relación coa materia, por 
exemplo para 3º,  "El teorema del loro", de Denis Guedj, Ed. Anagrama.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

O alumnado que domine a maioría dos criterios que se relacionan de seguido, 
consideramos que está en condicións óptimas para afrontar as Matemáticas 
Aplicadas de 4º  de ESO. 
- Emprega ben, nas súas argumentacións habituais, distintas formas de 
expresión matemática (numérica, alxebraica, de funcións, xeométrica...). 
- Identifica, relaciona e representa gráficamente os números racionais e 
utilízaos en actividades relacionadas co seu entorno cotiá. 
- Interpreta números en notación científica e sabe escribilos e operar con eles.
- Resolve problemas con encadenamentos de aumentos e disminucións 
porcentuais.
- Clasifica números de distintos tipos ( N, Z, Q, I e R)
- Resolve ejercicios de progresións aritméticas ou xeométricas definidas 
mediante algúns dos seus elementos.
- Resolve problemas de progresións aritméticas ou xeométricas.
- Opera con fraccións alxébricas sencillas.
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- Recoñece as identidades notables en expresións alxébricas e utilizas para 
simplificalas.
- Coñece e utiliza a regra de Ruffini para a división dun polinomio por x – a. 
- Resolve calquera ecuación de segundo grao.
- Resolve problemas mediante ecuacións.
- Estima e calcula as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 
elementais nun contexto de resolución de problemas xeométricos utilizando as 
fórmulas usuais.
- Interpreta relacións funcionais dadas en forma de táboa ou expresión 
analítica, recoñece as características básicas das funcións constantes, lineales 
e afines na súa forma gráfica ou alxebraica e represéntaas gráficamente cando 
veñan expresadas por un enunciado, unha táboa ou unha expresión alxebraica.
- Representa funcións lineais expresadas analíticamente. 
- Escribe a ecuación dunha recta da que se coñecen un punto e a pendente.
- Calcula a ecuación dunha recta de que se coñecen dous puntos.
- Interpreta e elabora táboas e gráficos estatísticos elixindo o gráfico adecuado 
a cada caso. 
- Elabora táboas de frecuencia e representa os datos mediante un diagrama de
barras ou histograma.
- Asigna probabilidades utilizando a Lei de Laplace e apoiándose nos 
diagramas de árbore ou en calquera outra extratexia de conteo.
O procedemento de avaliación o faremos deste xeito:
As probas, deberán ser fundamentalmente prácticas, dadas as características 
especiais do alumnado deste grupo. Haberá tantas probas coma considere 
necesario o profesor de cada grupo, e logo se fai a media aritmética destas 
notas.
O profesor fará anotacións do comportamento e traballo na clase de cada 
alumno, e estas notas puntuarán como máximo un 10% na calificación final, 
sendo o 90 % restante (como mínimo) para a media das probas escritas, máis 
obxectivas. 
O que non se pode facer é suspender a un alumno cuxas probas escritas estén
aprobadas ( a media das mesmas, enténdese ), baixándo dita nota media polo 
mal comportamento na clase.
Os contidos de estatística son ideais para que fagan algún traballo na casa 
(enquisa sobre un tema do seu interese), que tamén puntuará como traballo de 
clase.
Cada trimestre haberá unha proba de recuperación para os alumnos  
suspensos. O exame de Setembro será o mesmo para todolos grupos de 3º 
desta materia (distinto do que fan os de Matemáticas Académicas, claro), co fin
de homoxeneiza-los niveis e coordina-la materia impartida por uns e outros 
profesores. Nesta proba entra toda a materia do curso.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

Páxina 44 



Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Máis polo miúdo, podemos 
explicitar os estándares que nos parecen que son os mínimos esixibles para 
superar esta materia e poder afrontar as Matemáticas Aplicadas de 4º de ESO 
con moitas posibilidades de éxito:
+ Utiliza de forma correcta os distintos tipos de números (enteiros, racionais, 
irracionais) e as operacións básicas (potencias). 
+ Estima e calcula expresións numéricas sinxelas de números enteiros, 
decimales, racionais (transformando uns noutros cando sexa posible), 
baseadas nas catro operacións elementais, os porcentaxes, as potencias de 
exponente enteiro e os radicais, empregando estratexias persoais de cálculo 
mental, escrito ou con calculadora e aplicando correctamente as regras de 
prioridade e facendo uso adecuado dos signos e paréntesis. 
+ Utiliza convenientemente as aproximaciones decimales, as unidades de 
medida usuais e as relacións de proporcionalidade numérica (factor de 
conversión, regra de tres simple, porcentaxes, intereses, etc.) para resolver 
problemas relacionados coa vida cotiá. 
+ Determina se unha progresión é aritmética ou xeométrica, e deduce 
características propias das mesmas: termo xeral, suma de n termos 
consecutivos, etc.
+ Calcula a suma de n términos consecutivos dunha progresión aritmética.
+ Utiliza e válese da linguaxe alxebraica para construír expresións e ecuacións 
sinxelas a partir de enunciados. 
+ Utiliza ás técnicas e procedementos básicos do cálculo alxebraico para 
sumar, restar ou multiplicar polinomios sinxelos nunha indeterminada. 
+ Identifica e desenvolve as fórmulas notables e resolve problemas sinxelos 
que se baseen na utilización de fórmulas coñecidas ou na formulación e 
resolución de ecuacións de primeiro ou segundo grao ou de sistemas de dous 
ecuacións lineales con dúas incógnitas. 
+ Utiliza correctamente o teorema de Pitágoras para o cálculo de longitudes.
+ Interpreta funcións dadas mediante gráficas.
+ Asigna unha gráfica a un enunciado.
+ Determina e interpreta os factores que permiten establecer o comportamento 
dunha gráfica sinxela, de trazo continuo ou discontinuo, extraída dun contexto 
relacionado cun fenómeno natural ou práctico da vida cotiá.
+ Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais (moda, mediana, 
media aritmética, desviación típica, coeficiente de variación), correspondentes 
a distribucións sinxelas e utiliza, se é necesario, unha calculadora científica. 
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS
As matemáticas non son unha materia moi doada para tratar estes temas, pero 
non cabe dúbida de que no currículum oculto estamos transmitindo moitos 
contidos sen ter conciencia delo ás veces. Penso, entón, que o exemplo que o 
profesor mostra coa sua actividade, ten un gran valor para difundir valores. Se 
o profesor é traballador, se esforza, é xusto, trata por igual a homes e mulleres,
respeta a todos, inmigrantes ou non, mostra hábitos saudables, coida o 
material, etc; todo elo por forza se proxecta no alumnado, sen necesidade de 
explicitalo como contido.
Desde o Departamento de Matemáticas, estamos dispostos a traballar en todas
aquelas actividades do Instituto (excursións, a semana intercultural, 
conferencias,…) que surxan para promocionar valores e difundir contidos que 
teñan relación coa igualdade e os bos hábitos de saude.
A actividade do profesor Titor do grupo parece a máis adecuada para tratar 
estes temas de forma explícita, na sesión semanal de que dispón.
Nas nosas clases, dita temática debe abordarse, entendo, de xeito implícito coa
nosa actuación e quedar, por tanto, reflectida no noso discurso cotián fronte ó 
alumnado.

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Nesta data de Setembro, ainda non temos á vista ningunha exposición 
relacionada coas Matemáticas, pero seguro que ó longo do curso surxirán 
algunhas de matemáticas recreativas, fotografía matemática e outras. O 
alumnado de 3º realiza menos saídas que no primeiro ciclo da ESO. Se o 
profesor de Matemáticas vai con eles en algunha destas excursións, é unha 
boa oportunidade para lles explicar, por exemplo, as parábolas que poden 
atopar no paisaxe (antenas), a catenaria nos cables da electricidade, a 
sucesión de fibonacci nos pétalos ou nas piñas, etc.

AVALIACIÓN INICIAL
 A principios de curso faremos unha proba inicial a todolos alumnos de 3º de 
Eso, para avaliar o seu nivel en Matemáticas e comenzar a reforzar as 
destrezas que non teñan ainda adquiridas. É moi importante porque nun Centro
tan grande como o noso, os grupos resultan bastante diferentes uns doutros, e 
coñecer o nivel do noso é unha base sólida a partir da cal podemos construir 
novos coñecementos. 
Neste grupo de Matemáticas Aplicadas a avaliación inicial será máis completa 
e exhaustiva que no resto dos grupos xa que aquí hai moitos alumnados cun 
baixo nivel em Matemáticas e moitas dificultades na nosa materia.
Esta proba , por suposto, non inflúe na nota da 1ª avaliación. 
Desta avaliación inicial pode surxir, ainda que é pouco habitual, algún alumno 
que necesite incorporarse ao grupo de PMAR. Nese caso, nas sesións de 
preevaliación fanse este tipo de cambios de grupo. Pero a maioría dos alumnos
do PMAR xa son seleccionados en Xuño ou Setembro nas avaliacións finais de
2º Eso o curso precedente. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
En 3º de ESO non temos  agrupamentos como em 2º. Sexa por falta de 
profesorado, ou por problemas de horarios, o certo é que dita carencia 
empeora o rendemento xeral en Matemáticas neste nivel: máis diversidade e 
máis alumnado na aula (arredor de 30 alumnos) supoñen máis esforzo por 
parte do profesor, e o que é peor: menor calidade na docencia.
En 3º A temos algúns alumnos cun Programa de Mellora Curricular, pero o 
ámbito científico dese curso o leva o Departamento de Fisica e Quimica. No 
resto dos grupos, ás medidas que podemos tomar son a atención individual ó 
alumnado con máis dificultades: explicación persoal, exercicios e traballos para
facer na casa, mirar a sua  libreta, e ensino dalgunhas técnicas de estudio.
Unha técnica que se adapta moi ben a diversos graos de comprensión e 
velocidade é a seguinte: o profesor enuncia un problema, e deixa tempo para 
que os alumnos intenten facélo. O alumnado máis capacitado non necesitará 
máis axuda. Un minuto despois, o profesor da unha pista, e entón algúns 
alumnos xa se enteran de por onde van os tiros e seguen sólos. Un pouco 
despois, outra pista, e así. Desta forma todos poden ir enganchándose e 
facendo algo, según a sua capacidade. 
Os programas informáticos son tamén adecuados para graduar a dificultade 
dos problemas e exercicios a diferentes niveis. Algo moi común en 3º de ESO, 
donde temos alumnos ordinarios, mixturados con outros que pasaron de curso 
por imperativo legal e teñen moitas suspensas de 2º…
En 3º xa nunca temos alumnado con Adaptacións Curriculares.

ALUMNADO DE 4º COA MATERIA DE 3º PENDENTE
O seguimento dos alumnos que teñan as matemáticas dun curso ou cursos 
anteriores avaliadas negativamente estará coordinado polo Xefe do 
Departamento, sendo responsabilidade do profesor que lles imparte clase no 
curso actual.
Realizarase un seguimento con cualificacións en todas ás avaliacións. Daráselle 
o alumno un boletín de exercicios para traballar en cada avaliación e terá que 
devolvelos feitos. Farase unha proba escrita por trimestre que contará un 80 %, 
e a entrega dos exercicios realizados contará un 20 % na nota da avaliación 
sempre e cando a cualificación da proba escrita sexa igual ou superior a  4. 
Se algún alumno tivese a primeira ou segunda ou ambas probas trimestrais 
suspensas, poderá recuperalas na proba da terceira avaliación.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos para que 
ningún grupo vaia demasiado lento ou rápido con respecto aos outros. 
Ademáis, irá anotando cantas modificacións da Programación sexan 
necesarias para mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe, e deste
modo poder incorporar ditas modificacións a este documento no curso 
seguinte. 

Constancia de información ao alumnado
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Esta programación, como cada curso , está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
ACADÉMICAS - 4º de  ESO 

OBXECTIVOS 

Neste  curso existe a posibilidade de elexir entre dous opcións en Matemáticas 
académicas e aplicadas.
As Matemáticas académicas, están orientadas cara o alumnado que quere 
seguir estudando o Bacharelato despois da ESO.
 A abstracción nos contidos desta materia, segue a incrementarse: antes o 
fundamental era sempre numérico (operacións con distintos tipos de números, 
problemas) e agora temos mais letras que outra cousa. Os polinomios e 
funcións, que foron pouco a pouco introducidos nos cursos anteriores, adquiren
neste curso todo o seu protagonismo e importancia.
A probabilidade e a estatística, case unha anécdota nos cursos precedentes, 
que a maioria dos anos non da tempo a explicála, debe ser tratada polo menos 
en 4º, pois a súa utilidade no bacharelato e na universidade é incuestionable.
Pretendemos que o alumno vexa claramente a utilidade das matemáticas en 
multitude de situacións da vida cotiá, e por suposto tamén como ferramenta 
nas outras ciencias.
Valorarase como positivo o interés pola asignatura, a presentación clara e 
ordenada dos traballos e apuntes, a flexibilidade para recoñecer outras 
solucións diferentes á propia, e o mesmo feito de que non hai unha única forma
de resolver un problema. 
A perseveranza e tenacidade son importantes tamén, e van unidas á confianza.
nas capacidades propias para dar coa solución dun problema de calquera 
índole. 
A curiosidade é un motor fundamental no coñecemento, e moitos contidos da 
materia posuen unha beleza propia que os fai moi suxerentes. 
Valoramos tamén os seguintes obxectivos actitudinais no alumnado:
- Planificación e utilización de estratexias de resolución  de problemas, tales 
como a emisión e xustificación de hipóteses ou a xeneralización.
- Expresión verbal de argumentacións, relacións cuantitativas e espaciais e 
procedementos de resolución de problemas coa precisión e rigor adecuados á
situación.
- Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na 
mellora das atopadas.
- Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente 
como en equipo, mantendo actitudes favorables de participación e diálogo.
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BLOQUES DE CONTIDOS 

1.- ARITMÉTICA. 
CONTIDOS
- Números irracionais. Números reais.
- Desigualdades. Intervalos. Valor absoluto.
- Potencias e radicais. Racionalización
- Notación científica.
- Definición de logaritmo.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
- Representación de números na recta real. Significado e diferentes formas de 
expresar un intervalo. 
- Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a 
notación e aproximación adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo.
- Expresión de raíces en forma de potencia. Radicais equivalentes. 
Comparación e simplificación de radicais. Racionalizar.
- Utilización da xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos 
con potencias de expoñente enteiro e fraccionario e radicais sinxelos.
- Realización de operacións con calquera tipo de expresión numérica, utilizando
a calculadora cando a situación o requira. Cálculos aproximados. 
- Recoñecemento de situacións que requiran a expresión de resultados en 
forma exacta (radical ou fraccionaria).
- Cálculos con logaritmos baseados na definición.

Sesións: 15

 2 - ÁLXEBRA.
CONTIDOS
- Expresións alxébricas.
- Polinomios. Factorización de polinomios. 
- Fracción alxébrica. Factor común.
- Expresións literais e ecuacións.
- Sistemas de ecuacións.
- Inecuacións.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Expresións literais: obtención e interpretación a partir de diferentes situacións,
cálculo de valores numéricos e realización de operacións. Utilización de 
igualdades notables e das propiedades das operacións.
- Resolución gráfica e alxébraica dos sistemas de ecuacións con dúas 
incógnitas, utilizando, cando se considere necesario, medios informáticos. 
Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas.
- Resolución por métodos alxébraicos, gráficos ou por ensaio-erro sistemático 
de diferentes tipos de ecuacións (bicadradas, con radicais, exponenciais, etc.), 
utilizando medios tecnolóxicos, se é o caso.
- Resolución de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Interpretación 
gráfica. Formulación e resolución de problemas en diferentes contextos 
utilizando ecuacións e inecuacións.

Sesións: 25

Páxina 50 



Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

3 - FUNCIÓNS E GRÁFICAS.
CONTIDOS
- Funcións. 
- Taxa de variación media. Funcións continuas. Discontinuidades.
- Crecemento. Máximos e mínimos.
- Os diferentes tipos de funcións.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica 
ou expresión analítica. Análise de resultados.
- Expresións analíticas de dominios de definición.
- A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun 
intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas
e enunciados verbais.
- Recoñecemento de máximos e mínimos relativos ou absolutos. Tendencias.
- Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais.
- Recoñecemento doutros modelos funcionais: función cadrática, de 
proporcionalidade inversa, radical, exponencial e logarítmica. Aplicacións a 
contextos e situacións reais. Representación, simulación e análise gráfica, 
empregando as tecnoloxías da información.
- Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.

Sesións: 20

4 - XEOMETRÍA.
CONTIDOS
- Ángulos e triángulos. Semellanza.
- Razóns trigonométricas.
- Vectores. Ecuacións de rectas
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos 
triángulos.
- Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigonométricas.
- Resolución de triángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos á 
resolución de problemas métricos no mundo físico: medida e cálculo de 
lonxitudes, áreas e volumes.
- Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.
- Operacións cos vectores. 
- Ecuacións de rectas.Paralelas, perpendiculares.

Sesións: 20 

5 - PROBABILIDADE.
CONTIDOS
- Técnicas de reconto. Combinatoria.
- Experimentos aleatorios. Sucesos.
- Probabilidade.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Variacións e combinacións para contabilizar espazos muestrais.
- Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace.
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- Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas 
de árbore para o reconto de casos e a asignación de probabilidades. 
Probabilidade condicionada.

Sesións: 10

TEMPORALIZACIÓN
1ª Avaliación: Bloques 1- 2
2ª Avaliación: Bloques 2 (rematalo)- 3 
3ª Avaliación: Bloques  4- 5 

METODOLOXÍA
A metodoloxía na aula debe ser participativa: tras a presentación dos 
conceptos e procedementos por parte do profesor, o alumnado ten que facer 
por si mesmo os exercicios e problemas propostos durante a clase, e tamén na
casa. Sen esta participación (o que require certa voluntade de traballo), os 
frutos, en Matemáticas, non se acadan.
A esta idade non ten moito sentido xa sair ó encerado a resolver os exercicios, 
pois pérdese bastante tempo con eso, e con 4 sesións semanais hai que 
aforrálo. 
O traballo na casa é importante pois fomenta esa responsabilidade e 
autonomía que teñen que ir aprendendo, neste curso ainda máis que nos 
anteriores.
En 4º deben ser capaces de atender a explicacións longas sen perder a 
concentración, pois nos cursos superiores ditos intervalos de tempo non farán 
senon incrementarse.
Como é lóxico, as clases na opción Académica ten máis contidos e tamén máis
abstractos, xa que o alumnado terá tamén máis capacidade de razoamento e 
comprensión.
Deberíamos sempre que sexa posible, utilizar os equipos informáticos das 
aulas de informática para que resolvan actividades do proxecto Descartes, que 
está permanentemente dispoñible na Web, ou do Thatquiz, ou calquera dos 
moitisimos que están na web. Os temas de xeometría e funcións son moi 
adecuados para ditas actividades. Tamén é interesante o uso de Excel (ou 
Calc) para debuxar funcións, sucesións, Ruffini, etc. A principal vantaxe deste 
programa é que case todo o alumnado o ten na casa.
Pensamos que a introducción das novas tecnoloxías é fundamental de cara ó 
futuro do noso alumnado.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
Empregamos os libros de texto de Matemáticas Académicas de 4º ESO, da 
editorial Anaya. O libro axuda no traballo na casa, poden consultar nel a teoría 
non entendida, problemas resoltos, actividades, etc. Tamén é útil na clase 
porque non perdemo-lo tempo dictando e escribindo todolos enunciados, nin 
facendo toda a teoría no encerado, co perigo de que a copien mal.
Usamos tamén os cadernillos de reforzo, de Anaya, SM ou Santillana, que 
teñen coleccións de máis problemas e exercicios, de variable dificultade, e nos 
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serven para fotocopialos e darlle fichas ós alumnos que necesitan practicar 
máis.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php
O uso da calculadora científica faise imprescindible xa. Pensamos que en 
todalas probas escritas debe permitirse o seu uso como unha ferramenta máis 
do traballo en matemáticas. O profesor debe explicar o seu correcto uso e 
utilidade, xa que, por exemplo, no tema de trigonometría é fundamental o seu 
emprego.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Neste 4º curso da ESO os adolescentes avanzan moito no proceso que os 
transformará en adultos. Polo tanto, é necesario incidir naqueles 
comportamentos que engaden autocontrol e responsabilidade sobre o alumno, 
e deixar de lado as actitudes dirixistas e demasiado paternalistas. Cada vez 
máis, o alumno debe entender que a libertade crece de xeito paralelo á 
responsabilidade, e que ó final terá que enfrontarse ós feitos: o seu traballo (ou 
a falta del) dará os seus frutos.
De seguido mencionamos todalas habilidades que deberían acadarse nesta 
materia, por suposto nunha situación ideal. O alumnado que acade a maioría 
delas, obterá unha calificación positiva en Matemáticas:
- Estima e calcula expresións numéricas empregando estratexias persoais de 
cálculo mental, escrito ou con calculadora e aplicando correctamente as regras 
de prioridade e facendo un uso adecuado dos signos e paréntesis. 
- Identifica, relaciona, ordena e representa gráficamente os números reais e 
utilízaos en actividades relacionadas co seu entorno cotiá, elixe as notacións 
adecuadas, e dá significado ás operacións e procedementos que utiliza na 
resolución dun problema, comparando e valorando os resultados obtidos 
dacordo co enunciado. 
- Calcula e simplifica expresións numéricas racionais e irracionais e utiliza a 
calculadora científica nas operacións con números reais, expresados en forma 
decimal ou en notación científica, aplicando as regras e as técnicas de 
aproximación axeitadas en cada caso. 
- Resolve expresións numéricas combinadas utilizando as regras e 
propiedades básicas da potenciación e a radicación para operar, simplificar e 
relacionar potencias de exponente fraccionario e radicais. 
- Recoñece e utiliza as formas de expresar un intervalo e a súa representación 
na recta real. 
- Constrúe expresións alxebraicas e ecuacións descriptivas de táboas, 
enunciados, propiedades, xeneralidades, etc. 
- Utiliza as técnicas e os procedementos básicos do cálculo para simplificar 
expresións alxebraicas nas que interveñan as operacións elementais de 
polinomios, para factorizar polinomios sinxelos e para resolver ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineales ou non lineales con 
dúas incógnitas. 
- Resolve problemas sinxelos utilizando métodos numéricos ou alxebraicos, 
que se baseen na utilización de fórmulas coñecidas ou na formulación e 
resolución de ecuacións de primeiro ou segundo grao, e de sistemas de 
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ecuacións lineales ou non lineales. 
- Efectúa medicións indirectas utilizando os coñecementos sobre semellanza e 
relaciona lonxitudes e áreas de figuras semellantes. 
- Utiliza as razóns trigonométricas elementais para resolver problemas 
trigonométricos de contexto real e, nos casos en que sexa necesario, utiliza a 
calculadora científica. 
- Establece, á vista da gráfica dunha función, as características básicas coas 
que se pode interpretar: dominio de definición, intervalos de crecemento, 
extremos, continuidade, simetrías e periodicidade. 
- Interpreta e extrae información a partir de gráficas que representen situacións 
problemáticas sobre fenómenos sociais ou prácticos da vida cotiá e emite 
xuízos de valor sobre elas. 
- Recoñece funcións lineales, cuadráticas, exponenciales, de proporcionalidade
inversa, e relaciona as súas gráficas coas expresións analíticas. 
- Calcula a probabilidade de que se cumpra un suceso utilizando técnicas 
elementais de conteo, outras técnicas combinatorias adecuadas, e a Lei de 
Laplace. 
- Calcula probabilidades de sucesos en experiencias compostas, empregando 
os recursos máis convintes en cada caso, como os diagramas de árbore e 
outros.
O procedemento de avaliación o faremos desta forma:
Cada profesor fará as probas escritas que considere necesarias em cada 
avaliación. As probas, aínda que deberán ser fundamentalmente prácticas, 
poden conter tamén preguntas teóricas, para que non aprendan os métodos de
resolución de exercicios e problemas como recetas, sen outro sentido.
O profesor fará anotacións do comportamento e traballo na clase de cada 
alumno, e estas notas puntuarán o 10% na calificación final, sendo o 90% 
restante para as probas escritas, máis obxectivas. 
Cada trimestre haberá unha proba de recuperación para os alumnos 
suspensos.
En Xuño se fai unha proba global para os que suspenderon todas ou algunha 
avaliación.
O exame de Setembro será o mesmo para todolos grupos de 4º de cada 
opción, co fin de homoxeneiza-los niveis e coordina-la materia impartida por 
uns e outros profesores.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Nas reunións mensuais do 
Departamento, todos os profesores que imparten unha mesma asignatura, 
tamén discuten e avalían a práctica docente comparando a súa experiencia 
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coas dos demáis. Hai unha gran diversidade entre uns grupos de alumnos e 
outros, e o que funciona nunha aula, pode fracasar noutra.
Para aprobar esta asignatura, consideramos imprescindible dominar os 
seguintes habilidades, xa que sen elas a formación matemática para seguir 
estudando deberá considerarse deficitaria:
+ Representar na recta numérica números reais. Establece-la nomenclatura 
axeitada para designar tramos na recta real.
+ Representar e recoñecer ás diferentes notacións para os intervalos.
+ Ler e escribir correctamente cantidades expresadas en notación científica. 
+ Adquirir destrezas coa calculadora científica para a resolución de problemas 
que impliquen o cálculo de potencias.
+ Operar con radicais, simplificar e racionalizar.
+ Resolver ecuacións completas e incompletas de segundo grao. Traducir 
enunciados de situacións problemáticas que poidan resolverse con ecuacións 
de segundo grao e buscar despois as súas solucións.
+ Resolver ecuacións sinxelas con radicais.
+ Resolver inecuacións e sistemas de inecuacións.
+ Resolver sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. Formular e resolver 
problemas que poidan modelarse mediante sistemas de dúas ecuacións.
+ Efectuar operacións básicas con monomios e polinomios. Coñecer e utiliza-la
regra de Ruffini para a división dun polinomio por  x – a.
+ Factorización dun polinomio e cálculo das súas raíces. 
+ Coñece-las relacións trigonométricas dun ángulo agudo.
+ Utilizar axeitadamente a calculadora para efectuar cálculos trigonométricos.
+ Aplicar relacións trigonométricas sinxelas e as fórmulas de seno e coseno 
para o cálculo de distancias e de ángulos en situacións reais.
+ Distingui-los distintos tipos de funcións lineares, a forma de representación 
gráfica de cada unha delas, a súa pendente e a súa expresión analítica.
+ Escribi-la ecuación dunha recta da que se coñecen un punto e a pendente, 
ou dous puntos.
+ Practicar a representación de funcións cuadráticas e de proporcionalidade 
inversa.
+ Aplicar a Lei de Laplace para o cálculo de probabilidades.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

As matemáticas non son unha materia moi doada para tratar estes temas, pero 
non cabe dúbida de que no currículum oculto estamos transmitindo moitos 
contidos sen ter conciencia delo ás veces.
Neste Departamento pensamos que o exemplo que o profesor mostra coa súa 
actividade, é da gran importancia se pretendemos difundir valores.
Se o profesor é traballador, se esforza, é xusto, trata por igual a homes e 
mulleres, respeta a todos, inmigrantes ou non, mostra hábitos saudables, coida
o material, etc; todo elo por forza se proxecta no alumnado, sen necesidade de 
explicitalo como contido.
Desde o Departamento de Matemáticas, estamos dispostos a traballar en todas
aquelas actividades do Instituto (excursións, a semana intercultural, 
conferencias,…) que surxan para promocionar valores e difundir contidos que 
teñan relación coa igualdade e os bos hábitos de saude.
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A actividade do profesor Titor do grupo parece a máis adecuada para tratar 
estes temas de forma explícita, na sesión semanal de que dispón.
Nas nosas clases, dita temática debe abordarse, entendo, de xeito implícito coa
nosa actuación e impregnar, por tanto, o noso discurso cotián fronte ó 
alumnado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Nesta data, ainda non temos á vista ningunha exposición relacionada coas 
Matemáticas, pero seguro que ó longo do curso surxirán algunhas de 
matemáticas recreativas, fotografía matemática e outras, e estaremos atentos 
para participar nelas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As medidas que podemos tomar son a atención individual ó alumnado con máis
dificultades: explicación persoal, exercicios e traballos para facer na casa, mirar
su libreta, e ensino dalgunhas técnicas de estudio.
Tamén hai que ter en conta ó alumnado con capacidade superior á media, e 
darlle traballos e actividades de ampliación para facer na casa, ou de 
matemática recreativa.
Unha técnica que se adapta moi ben a diversos graos de comprensión e 
velocidade é a seguinte: o profesor enuncia un problema, e deixa tempo para 
que os alumnos intenten facélo. O alumnado máis capacitado non necesitará 
máis axuda. Un minuto despois, o profesor da unha pista, e entón algúns 
alumnos xa se enteran de por onde van os tiros e seguen sós. Un pouco 
despois, outra pista, e así. Desta forma todos poden ir enganchándose e 
facendo algo, según a sua capacidade. 
Os programas informáticos son tamén adecuados para gradua-la dificultade 
dos problemas e exercicios a diferentes niveis. Algo moi común en 4º de ESO, 
donde temos alumnos brillantes, misturados con outros que pasaron de curso 
por imperativo legal e teñen moitas suspensas de 3º.

AVALIACIÓN INICIAL

Nos primeiros días do curso, pasaremos unha proba escrita para ver se os 
contidos e procedementos de Matemáticas de 3º de Eso foron asimilados dun 
xeito máis ou menos completo. Será unha proba similar ao exame de Setembro
de 3º, por exemplo. Ainda que o alumnado de Matemáticas Académicas ten 
mellor nivel que o de Aplicadas, resulta imprescindible esta proba para ver o 
nivel global do grupo, e sobre todo detectar dificultades puntuais e alumnos moi
retrasados com respecto á media dos seus compañeiros. A este tipo de 
alumnos haberá que proporcionarlles un reforzo educativo, por exemplo 
mediante cuadernillos de exercicios como os mencionados no apartado de 
“Recursos didácticos”.
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PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos para que 
ningún grupo de 4º vaia demasiado lento ou rápido com respecto aos outros. 
Ademáis, irá anotando aqueles cambios que se decida incorporar á 
Programación desta materia para o seguinte curso. Todo elo de cara á mellora 
do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Constancia de información ao alumnado

Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

                 ---------------------------------o-------------------------------
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
APLICADAS - 4º de  ESO 

OBXECTIVOS 

Neste  curso existe a posibilidade de elexir entre dous opcións en Matemáticas,
as académicas e as aplicadas.
As Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas é adecuada para o 
alumnado que remata os seus estudios este curso, e vai para o mundo laboral, 
ou bem que quere obter o título de Eso para entrar nun ciclo formativo de grao 
medio. De feito, hai bastantes alumnos deste grupo que se presentan ao 
exame de ingreso nun ciclo medio sen ter rematada a Eso.
A abstracción nos contidos desta materia, segue a incrementarse: antes o 
fundamental era sempre numérico (operacións con distintos tipos de números, 
problemas) e agora temos mais letras que outra cousa. Os polinomios e 
funcións, que foron pouco a pouco introducidos nos cursos anteriores, adquiren
neste curso todo o seu protagonismo e importancia.
A probabilidade e a estatística, case unha anécdota nos cursos precedentes, 
que a maioria dos anos non da tempo a explicála, debe ser tratada polo menos 
en 4º, pois a súa utilidade no bacharelato e na universidade é incuestionable.
Pretendemos que o alumno vexa claramente a utilidade das matemáticas en 
multitude de situacións da vida cotiá, e por suposto tamén como ferramenta 
nas outras ciencias.
Valorarase como positivo o interés pola asignatura, a presentación clara e 
ordenada dos traballos e apuntes, a flexibilidade para recoñecer outras 
solucións diferentes á propia, e o mesmo feito de que non hai unha única forma
de resolver un problema. 
A perseveranza e tenacidade son importantes tamén, e van unidas á confianza.
nas capacidades propias para dar coa solución dun problema de calquera 
índole. 
A curiosidade é un motor fundamental no coñecemento, e moitos contidos da 
materia posuen unha beleza propia que os fai moi suxerentes. 

BLOQUES DE CONTIDOS

1.- ARITMÉTICA 
CONTIDOS
- Números enteiros e racionais.
- Números irracionais. Os números reais. 
- Potencias de expoñente enteiro.
- Notación científica. Aproximacións. 
- Fraccións e números decimais.
- Intervalos e semirrectas.
- Raíces e radicais.
- Proporcionalidade simple e composta. Porcentaxes.
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Interpretación e utilización dos números e as operacións en diferentes 
contextos, elixindo a notación e precisión máis adecuadas en cada caso así 
como a jerarquía das operacións.
- Operacións con números expresados en notación científica.
- Representación de números na recta numérica.
- Utilización de estrategias de tanteo para a aproximación dos números reais.
- Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un 
intervalo.
- Operacións sinxelas con raíces e radicais.
- Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da 
vida cotiá.
- Identificación e resolución de problemas de repartos proporcionais, mezclas e 
problemas de móbiles.
- Cálculos con porcentajes. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes 
sucesivas. Interese simple e composto.
- Uso axeitado e con soltura da calculadora científica.

Sesións: 20

2.- ÁLXEBRA 
CONTIDOS
- Expresións alxébricas.
- Monomios e polinomios. Factorización de polinomios. Identidades notables.
- Fracción alxébrica. Factor común.
- Identidades, ecuacións e inecuacións. 
- Ecuacións de primeiro e segundo grao. 
- Sistemas de ecuacións lineais e non lineais. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Operacións con polinomios, utilizando as identidades notables e o factor 
común.
- Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao así como a resolución 
de problemas mediante o plantexamento de ecuacións de primeiro ou de 
segundo grao.
- Resolución de inecuación e sistemas de inecuacións.
- Identificación das diferentes formas de expresar a solución dunha inecuación: 
desigualdade, intervalo ou representación gráfica.
- Resolución gráfica e alxébraica dos sistemas de ecuacións con dúas 
incógnitas. Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento 
mediante ecuacións e sistemas.
- Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro ou a partir 
de métodos gráficos con axuda dos medios tecnolóxicos.

Sesións: 24

3.- FUNCIÓNS 
CONTIDOS
- Dominio de definición e percorrido dunha función. 
- Discontinuidades e continuidade. 
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- Crecemento, decrecemento, máximos e mínimos. Simetrías e periodicidade. 
- Funcións lineais. Pendente. Paralelismo e perpendicularidade.
- Funcións definidas a anacos.
- Funcións cuadráticas. A parábola. 
- Funcións exponenciales, de proporcionalidade inversa e funcións radicais. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Recoñecemento de relacións expresadas mediante unha taboa, gráfica ou 
expresión alxébrica e obtención de información a través da súa interpretación.
- A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun 
intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas
e enunciados verbais.
- Obtención do dominio de definición e do percorrido dunha función expresada 
mediante unha gráfica.
- Cálculo e interpretación da pendente e da ordenada na orixe dunha recta.
- Obtención da ecuación dunha recta a partir da súa representación gráfica e 
viceversa.
- Recoñecemento de rectas paralelas e perpendiculares dada a súa ecuación.
- Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: proporcionalidade
inversa, exponencial, cadrático e funcións dadas a anacos. 
- Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos.
- Representación e interpretación de funcións de distintos tipos a partir da súa 
expresión analítica. 
- Interpretación de funcións dadas mediante táboas, gráficas ou fórmulas. 
-Resolución de problemas de funcións.

Sesións: 20

4.- XEOMETRÍA 
CONTIDOS
- Figuras semellantes. 
- Semellanza de triángulos. 
- Punto medio dun segmento.
- Distancia entre dous puntos.
ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Aplicación da semellanza para a obtención indirecta de medidas de lonxitude 
e superficies.
- Resolución de problemas xeométricos frecuentes na vida cotiá.
- Cálculo do punto medio de segmentos, distancia entre dous puntos.

Sesións: 16

5.-ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
CONTIDOS
- Variables discretas e continuas. Intervalos e marcas de clase. 
- Diagramas de barras e sectores, histogramas e polígonos de frecuencias. 
- Parámetros estadísticos: media, moda, varianza e desviación típica.
- Medidas de posición: mediana e cuartís.
- Experimento aleatorio. Sucesos e operacións. 
- Asignación de probabilidades. Lei de Laplace. 
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- Diagramas en árbore. 
ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
- Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico (organización de datos,
representación gráfica, cálculo de parámetros, interpretación de resultados) a 
partir de situacións concretas próximas ao alumnado, utilizando axudas 
tecnolóxicas, se é o caso.
- Gráficas estatísticas múltiples, diagramas de caixa. Uso da folla de cálculo.
- Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar 
comparacións e valoracións.
- Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos 
medios de comunicación e dos ámbitos físico e social.
- Elaborar e interpretar táboas de frecuencias.
- Cálculo da media, moda, mediana e desviación típica. Interpretación. 
- Problemas de probabilidade con experiencias compostas independentes, e 
dependentes.

Sesións: 15

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloques 1- 2
2ª Avaliación: Bloques 2 (rematalo) - 3 
3ª Avaliación: Bloques  4 - 5 

METODOLOXÍA

A metodoloxía na aula debe ser participativa: tras a presentación dos 
conceptos e procedementos por parte do profesor, o alumnado ten que facer 
por si mesmo os exercicios e problemas propostos durante a clase, e tamén na
casa. Sen esta participación (o que require certa voluntade de traballo), os 
frutos, en Matemáticas, non se acadan.
A esta idade non ten moito sentido xa sair ó encerado a resolver os exercicios, 
pois pérdese bastante tempo con eso, e con 3 sesións semanais hai que 
aforrálo. 
O traballo na casa é importante pois fomenta esa responsabilidade e 
autonomía que teñen que ir aprendendo, neste curso ainda máis que nos 
anteriores.
En 4º deben ser capaces de atender a explicacións longas sen perder a 
concentración, pois nos cursos superiores ditos intervalos de tempo non farán 
senon incrementarse.
Como é lóxico, as clases na opción de Matemáticas Aplicadas deben ser máis 
pausadas, xa que a materia ten menos contidos, e son cousas máis cercanas á
realidade o que lles da atractivo e resta dificultade. Temos em conta que o 
alumnado presente menos capacidade de razoamento e comprensión.
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Deberíamos sempre que sexa posible, utilizar os equipos informáticos das 
aulas de informática para que resolvan actividades do proxecto Descartes, que 
está permanentemente dispoñible em internet, ou do Thatquiz, Kahoo ou 
calquera dos moitisimos que están na web. Os temas de xeometría e funcións 
son moi adecuados para ditas actividades. Tamén é interesante o uso de Excel
para debuxar funcións, sucesións, Ruffini, etc. A principal vantaxe deste 
programa é que case todo o alumnado o ten na casa.
Pensamos que a introducción das novas tecnoloxías é fundamental de cara ó 
futuro do noso alumnado, e dito esforzo paga a pena.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Empregamos os libros de texto de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO, da 
editorial Anaya. O libro axuda no traballo na casa, poden consultar nel a teoría 
non entendida, problemas resoltos, actividades, etc. Tamén é útil na clase 
porque non perdemo-lo tempo dictando e escribindo todolos enunciados, nin 
facendo toda a teoría no encerado, co perigo de que a copien mal.
Usamos tamén os cadernillos de reforzo, de Anaya, SM ou Santillana, que 
teñen coleccións de máis problemas e exercicios, de variable dificultade: 
serven para fotocopialos e darlle fichas ós alumnos que necesitan practicar 
máis.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php
O uso da calculadora científica faise imprescindible xa. Pensamos que en 
todalas probas escritas debe permitirse o seu uso como unha ferramenta máis 
do traballo en matemáticas. O profesor debe explicar o seu correcto uso e 
utilidade, xa que, por exemplo, no tema de trigonometría é fundamental o seu 
emprego.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

O alumnado que domine todas as destrezas que detallamos de seguido, pode 
te-la seguridade de haber aproveitado ben o tempo nesta materiae 
consideramos que no noso ámbito competencial acada os resultados que o 
facultan para obter o título de Graduado en Secundaria. Pensamos que son o 
mínimo esixible para enfrontarse á vida adulta cun bagaxe matemático que 
permita entender e manexar a información cotiá : 
- Realizar correctamente operacións combinadas con números reais.
- Relacinar os números decimais coas fraccións.
- Interpretar e escribir números en notación científica e operar con eles.
- Problemas que poidan modelarse mediante sistemas de dúas ecuacións.
- Resolver inecuacións e sistemas de inecuacións de primeiro grao e interpretar
as solucións.
- Resolver ecuacións sinxelas con radicais.
- Resolver sistemas de ecuacións non lineais.
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- Emparexar unha función dada pola súa expresión analítica coa 
representación gráfica correspondente.
- Calcula a probabilidade de que se cumpra un suceso utilizando técnicas 
elementais de conteo, outras técnicas combinatorias adecuadas, e a Lei de 
Laplace. 
- Emprega os tipos de gráficos máis adecuados e calcula aquelas medidas de 
posición, centralización ou dispersión que se estimen convintes para elaborar 
informacións estatísticas sobre feitos próximos á experiencia, poñendo de 
relevo o significado dos parámetros empregados. 

Neste 4º curso da ESO os adolescentes avanzan moito no proceso que os 
transformará en adultos. Polo tanto, é necesario incidir naqueles 
comportamentos que engaden autocontrol e responsabilidade sobre o alumno, 
e deixar de lado as actitudes dirixistas e demasiado paternalistas. Cada vez 
máis, o alumno debe entender que a libertade crece de xeito paralelo á 
responsabilidade, e que ó final terá que enfrontarse ós feitos: o seu traballo (ou 
a falta del) dará os seus frutos.
O procedemento de avaliación terá a seguinte estructura:
Cada profesor fará as probas que considere necesarios a cada grupo. As 
probas desta materia deberán ser fundamentalmente prácticas, pois as 
características do alumnado o fai imprescindible. Pero é importante que non se 
limiten a esixir a repetición de procedementos mecánicos, para que non 
aprendan os métodos de resolución de exercicios e problemas como recetas, 
sen outro sentido.
Cada pregunta debe ter indicado o número de puntos que vale.
O profesor fará anotacións do comportamento e traballo na clase de cada 
alumno, e estas notas puntuarán o 10% na calificación final, sendo o 90% 
restante para as probas escritas, máis obxectivas. 
Non se pode suspender a un alumno que teña as probas escritas aprobadas, 
por moi mal que se porte nas clases.
Cada trimestre haberá unha proba de recuperación para os alumnos 
suspensos.
O exame de Setembro será o mesmo para todolos grupos de 4º de cada 
opción (Aplicadas e Académicas), co fin de homoxeneizar os niveis e coordinar 
a materia impartida por uns e outros profesores.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

 INDICADORES DE LOGROPARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Nas reunións mensuais do 
Departamento, todos os profesores que imparten unha mesma asignatura, 
tamén discuten e avalían a práctica docente comparando a súa experiencia 
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coas dos demáis. Hai unha gran diversidade entre uns grupos de alumnos e 
outros, e o que funciona nunha aula, pode fracasar noutra.
Para aprobar esta asignatura, consideramos imprescindible dominar os 
seguintes habilidades, xa que sen elas a formación matemática para seguir 
estudando deberá considerarse deficitaria:
+ Clasificar distintos tipos de números. Realizar operacións e simplificar 
potencias de expoñente enteiro.
+ Reconocer e utilizar distintas notacións para intervalos e representalos 
gráficamente.
+ Operar con radicais, simplificar e racionalizar.
+Recoñece e utiliza as distintas anotacións para intervalos e os representa 
gráficamente.
+ Factorizar polinomios mediante a extracción de factor común e utilizando ás 
identidades notables.
+ Resolver problemas de proporcionalidade composta, de mezclas, de móviles 
e de porcentaxes.
+ Plantexar e resolver problemas mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao.
+ Plantexar e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións.
+ Distingui-los distintos tipos de funcións lineares, a forma de representación 
gráfica de cada unha delas, a súa pendente e a súa expresión analítica.
+ Estudiar as características máis relevantes dunha función (dominio, 
percorrido, monotonía, máximos e minímos, crecemento, continuidade).
+ Representar funcións lineais a partie da súa expresión analítica. Calcular a 
ecuación da recta que pasa por dous puntos.
+ Achar a ecuación da recta coñecida a pendente e un punto.
+ Representar funcións cuadráticas e de proporcionalidade inversa.
+ Interpreta e elabora informacións estatísticas mediante táboas e gráficas, 
utilizando un proceso estructurado e poñendo de relevo a importancia da 
adecuación das representacións gráficas.
+ Achar o valor da media e da desviación típica a partir dunha táboa de 
frecuencias.
+ Aplicar a semellanza de triángulos  na resolución de problemas.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

As matemáticas non son unha materia moi doada para tratar estes temas, pero 
non cabe dúbida de que no currículum oculto estamos transmitindo moitos 
contidos sen ter conciencia delo ás veces.
Neste Departamento pensamos que o exemplo que o profesor mostra coa súa 
actividade, é da gran importancia se pretendemos difundir valores.
Se o profesor é traballador, se esforza, é xusto, trata por igual a homes e 
mulleres, respeta a todos, inmigrantes ou non, mostra hábitos saudables, coida
o material, etc; todo elo por forza se proxecta no alumnado, sen necesidade de 
explicitalo como contido.
Desde o Departamento de Matemáticas, estamos dispostos a traballar en todas
aquelas actividades do Instituto (excursións, a semana intercultural, 
conferencias,…) que surxan para promocionar valores e difundir contidos que 
teñan relación coa igualdade e os bos hábitos de saude.
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A actividade do profesor Titor do grupo parece a máis adecuada para tratar 
estes temas de forma explícita, na sesión semanal de que dispón.
Nas nosas clases, dita temática debe abordarse, entendo, de xeito implícito coa
nosa actuación e impregnar, por tanto, o noso discurso cotián fronte ó 
alumnado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Nesta data, ainda non temos á vista ningunha exposición relacionada coas 
Matemáticas, pero seguro que ó longo do curso surxirán algunhas de 
matemáticas recreativas, fotografía matemática e outras. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As medidas que podemos tomar son a atención individual ó alumnado con máis
dificultades: explicación persoal, exercicios e traballos para facer na casa, mirar
su libreta, e ensino dalgunhas técnicas de estudio.
Tamén hai que ter en conta ó alumnado con capacidade superior á media, e 
darlle traballos e actividades de ampliación para facer na casa, ou de 
matemática recreativa.
Unha técnica que se adapta moi ben a diversos graos de comprensión e 
velocidade é a seguinte: o profesor enuncia un problema, e deixa tempo para 
que os alumnos intenten facélo. O alumnado máis capacitado non necesitará 
máis axuda. Un minuto despois, o profesor da unha pista, e entón algúns 
alumnos xa se enteran de por onde van os tiros e seguen sós. Un pouco 
despois, outra pista, e así. Desta forma todos poden ir enganchándose e 
facendo algo, según a sua capacidade. 
Os programas informáticos son tamén adecuados para gradua-la dificultade 
dos problemas e exercicios a diferentes niveis. Algo moi común en 4º de ESO, 
donde temos alumnos brillantes, misturados con outros que pasaron de curso 
por imperativo legal e teñen moitas suspensas de 3º…

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos para que 
ningún grupo de 4º vaia demasiado lento ou rápido com respecto aos outros. 
Ademáis, irá anotando aqueles cambios que se decida incorporar á 
Programación desta materia para o seguinte curso. Todo elo de cara á mellora 
do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.
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MATEMÁTICAS I 
1º- BACHARELATO 

CIENCIAS  

OBXECTIVOS
- Comprender os conceptos, procedementos e estratexias matemáticas que 
permitan ó alumnado desenvolver estudos posteriores máis específicos de 
ciencias e adquirir unha formación científica xeral. 
- Aplicar os seus coñecementos matemáticos a situacións diversas, 
utilizándoas na interpretación das ciencias e nas actividades cotiás. 
- Analizar e valorar a información proveniente de diferentes fontes, utilizando 
ferramentas matemáticas para formarse unha opinión que lles permita 
expresarse criticamente sobre problemas actuais. 
- Utilizar as estratexias características da investigación científica e os métodos 
propios das matemáticas (suscitar problemas, formular e contrastar hipóteses, 
planificar, manipular e experimentar) para realizar investigacións e explorar 
situacións e fenómenos novos. 
- Expresarse oral, escrita e gráficamente en situacións susceptibles de tratarse 
matemáticamente, mediante a adquisición e o manexo dun vocabulario 
específico de notacións e términos matemáticos. 
- Mostrar actitudes propias da actividade matemática como a visión crítica, a 
necesidade de verificación, a valoración da precisión, o gusto polo rigor ou a 
necesidade de contrastar apreciacións intuitivas. 
- Utilizar o discurso racional, suscitar acertadamente os problemas, xustificar 
procedementos, adquirir certo rigor no pensamento científico, encadear 
coherentemente os argumentos e detectar incorreccións lóxicas. 
- Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar nformación, 
facilitar a comprensión de conceptos e propiedades matemáticas, realizar 
cálculos e representacións gráficas e servir como ferramenta na resolución de 
problemas.
- Relacionar as matemáticas con outras áreas do saber, valorando as achegas 
que se fan entre elas para o seu respectivo desenvolvemento.

Tamén aspiramos a acadar os seguintes obxectivos de tipo actitudinal:
- Valoración da utilidade das matemáticas para resolver diferentes situacións e 
flexibilidade para enfrontarse a situacións matemáticas desde puntos de vista 
distintos. 
- Interese pola aplicación dos contidos da área en contextos non exclusivos da 
materia. 
- Observación das normas de precisión e sistemáticas que regulan os 
procedementos matemáticos, en especial os que fan referencia ao cálculo 
aritmético nas súas diferentes formas. 
- Perseveranza na procura de solucións ós problemas.
- Recoñecemento e valoración das funcións e da estatística como ferramentas 
imprescindibles no estudo da realidade: economía, ciencias sociais, ciencias 
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experimentais, tecnoloxía, ciencias da saúde, etc. 
- Curiosidade e interese por resolver situacións que se modelan 
matemáticamente. 
- Disposición crítica cara a algunhas valoracións probabilísticas que se realizan 
desde diversos medios de comunicación. 

BLOQUES DE CONTIDOS 

I.- ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 
CONTIDOS
- Números reais: clasificación. A recta real. Orde e desigualdade no conxunto 
dos números reais. Valor absoluto dun número real. Distancias na recta real. 
Intervalos e veciñanzas.
- Potencias de exponente racional. Radicais. 
- Polinomios, raíces dun polinomio. Teorema do resto. 
- Ecuacións polinómicas de primeiro grao, de segundo e de grao superior. 
- Ecuacións racionais e irracionais. 
- Sistemas de ecuacións lineales e non lineales. Método de Gauss. 
- Inecuacións. Sistemas de inecuacións, con unha e dúas incognitas.
- Interpretación gráfica da resolución de ecuacións e inecuacións.
- Ecuacións trigonométricas, exponenciales e logarítmicas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
- Clasificación de números reais e representación gráfica na recta real. 
- Representación gráfica de intervalos na recta real. 
- Aplicación ó cálculo das propiedades das operacións con potencias e radicais.
- Utilización da calculadora de forma rigurosa como ferramenta para o cálculo 
con números reais. 
- Calcular as raíces dun polinomio pola regra de Ruffini. Aplicación do teorema 
do resto. 
- Resolución de ecuacións de segundo grao e bicuadradas. 
- Descomposición factorial para resolver ecuacións polinómicas. 
- Resolución de ecuacións racionais e irracionais, comprobando posteriormente
as solucións obtidas.  
- Resolución de inecuacións cunha e duas incógnitas. 
- Resolución de sistemas de ecuacións lineales e non lineales. Método de 
Gauss. 
- Resolución de ecuacións trigonométricas, exponenciales e logarítmicas. 

CRITERIOS DE AVALIACION
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
+ Operar e utilizar correctamente os números reais para resolver problemas da 
vida cotiá e do ámbito científico- tecnolóxico. 
+ Achar as raíces dun polinomio. Aplicar o teorema do resto e a regra de 
Ruffini. 
+ Resolver ecuacións polinómicas, racionais e irracionales, discutindo as súas 
solucións. 
- Resolver inecuacións dunha e dúas incógnitas. 
+ Resolver sistemas lineales de ecuacións. Aplicar o método de Gauss. Discutir

Páxina 67 



Programación didáctica do Departamento de Matemáticas           Curso 2017-2018              I.E.S.  MANUEL MURGUÍA 

as solucións do sistema. 
+ Resolver sistemas de ecuacións non lineales. 
- Resolver gráficamente sistemas de inecuacións lineales e non lineales. 
+ Resolver ecuacións trigonométricas, exponenciales e logarítmicas.

Sesións: 40

II.- XEOMETRIA 
CONTIDOS
- Razóns trigonométricas dun ángulo. Medida en radiáns. 
- Teoremas de adición. Razóns trigonométricas do ángulo dobre e do ángulo 
metade. 
- Teoremas do seo e do coseno. Utilización da xeometría na resolución de 
triángulos e problemas geométricos diversos. 
-Vectores no plano. Operacións. Produto escalar: interpretación xeométrica. 
Módulo dun vector.
- Ecuacións da recta no plano. Posición relativa de dúas rectas. 
- Produto escalar e as súas aplicacións métricas. 
- Ángulo entre dúas rectas: Rectas perpendiculares. 
- Distancias entre elementos do plano. 
- Lugares xeométricos: cónicas. 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Cálculo das razóns trigonométricas dos ángulos agudos nun triángulo 
rectángulo. 
- Cálculo das razóns trigonométricas dun ángulo calqueira. Cambio de 
cuadrante. 
- Resolución de triángulos. 
- Aplicación das fórmulas trigonométricas estudadas durante a unidade para 
resolver problemas. Interpretación das solucións atopadas no seu contexto. 
- Representación xeométrica de puntos e rectas no plano. 
- Operacións con vectores. Utilizandos para rersolver problemas geométricos e 
interpretando as solucións. 
- Determinación da ecuación dunha recta e da posición relativa entre rectas. 
- Determinación de rectas perpendiculares a outra dada. 
- Aplicación do produto escalar ao cálculo de ángulos. 
- Cálculo de distancias entre elementos do plano. 
- Determinación das ecuacións de lugares xeométricos: cónicas.
 
 CRITERIOS DE AVALIACION 
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
+ Aplicar as definicións de razóns trigonométricas nun triángulo rectángulo. 
+ Calcular todas as razóns trigonométricas dun ángulo en función dunha 
calquera delas. 
- Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo de calquera cuadrante en 
función das dun ángulo do primeiro cuadrante. 
+ Resolver triángulos rectángulos valorando e interpretando as solucións, 
cando sexa posible, no seu contexto real. 
+ Resolver triángulos calesquera, aplicando os Teoremas do seo e do coseno e
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apoiándose na súa construción gráfica. 
+ Esquematizar situacións físicas e xeométricas da vida cotiá mediante a 
utilización de triángulos, e resolvelas, valorando e interpretando as solucións. 
+ Saber operar con vectores e determinar o paralelismo entre eles. 
+ Determinar as ecuacións dunha recta a partir dunhas condicións suficientes. 
+ A partir dunha calquera das ecuacións da recta, determinar: puntos, se un 
punto dado pertence a ela, pendente, vectores directores, puntos de corte cos 
eixes, posición relativa respecto doutra recta, ángulo que forma con outra recta 
dada e distancia a un punto ou a outra recta paralela. 
- Determinar a ecuación e os elementos característicos nas cónicas. 
- Representar gráficamente problemas xeométricos.

Sesións: 40

III.- ANÁLISE 
CONTIDOS
- Funcións reais de variable real: clasificación e caracteristicas básicas das 
funcións polinómicas, racionais sinxelas, valor absoluto, parte enteira, 
trigonométricas, exponenciais e logarítmicas..
- Dominio, percorrido, monotonía, extremos relativos, concavidade e 
convexidade. 
- Operacións con funcións. Composición. Función inversa. 
- Límite dunha función nun punto e no infinito. 
- Función continua nun punto. Tipos de discontinuidades. 
- Taxa de variación media e instantánea.  
- Derivada dunha función nun punto. Interpretación geométrica. Función 
derivada. 
- Derivada das funcións elementais. 
- Regras de derivación. Regra da cadea.
- Aplicación das derivadas no estudo da gráfica dunha función.
- Interpretación e análise de funcións sinxelas, expresadas de maneira analítica
ou gráfica que describan situacións reais.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Determinación do dominio de funcións polinómicas, racionais e irracionais 
sinxelas, logarítmicas e exponenciais analíticamente. 
- Construcción de gráficas de funcións sinxelas ou definidas a anacos. 
- Composición de funcións sinxelas. 
- Calculo da función inversa dunha función inyectiva respecto da composición. 
- Cálculo de límites de funcións nun punto e no infinito. 
- Clasificación de discontinuidades. 
- Representación gráfica, mediante táboa de valores, de funcións 
exponenciales, logarítmicas e trigonométricas, parte enteira e valor absoluto de
funcións elementais. 
- Cálculo da taxa de variación media dunha función. 
- Cálculo da derivada dunha función nun punto aplicando a definición. 
- Cálculo da ecuación da recta tanxente a unha función nun punto. 
- Cálculo da función derivada dunha función sinxela. 
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- Obtención dos extremos locais e monotonía de funcións sinxelas, utilizando a 
derivada. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
- Expresar gráficamente relacións funcionais expresadas por táboas. 
+ Coñecer as gráficas das funcións elementais.
+ Determinar dominios de funcións polinómicas, racionais e irracionais sinxelas. 
- Saber representar gráficamente funcións. 
+ Realizar operacións entre funcións, determinando previamente o seu dominio. 
+ Saber calcular límites de funcións no infinito e nun punto, tanto gráfica como 
analíticamente. 
+ Saber recoñecer e calcular asíntotas verticais e horizontais dunha función, 
tanto gráfica como analíticamente. 
+ Saber resolver as indeterminaciones no cálculo de límites de funcións. 
+ Ser capaces de achar as discontinuidades que presenta unha función e saber 
clasificalas. 
+ Ser capaces de trasladar a unha gráfica as características máis relevantes que
se poden deducir do cálculo de límites. 
+ Representar correctamente funcións exponenciales, logarítmicas e circulares 
sinxelas, mediante táboas de valores. 
+ Aplicar correctamente a definición de logaritmo. 
- Calcular dominios de funcións exponenciales, logarítmicas e circulares 
sinxelas. 
+ Calcular derivadas sinxelas nun punto aplicando a definición. 
- Calcular a ecuación da recta tanxente á unha función nun punto. 
+ Calcular, aplicando as regras de derivación, a derivada de funcións sinxelas. 
+ Ser capaz de usando as derivadas, calcular intervalos de crecemento e 
decrecemento, extremos relativos de funcións polinómicas e racionais.

Sesións: 32

IV.- ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  
CONTIDOS
- Variable estadística bidimensional. Diagrama de dispersión.
- Dependencia e correlación. Correlación lineal. Coeficiente de Pearson.
- Rectas de regresión.
- Experimento aleatorio. Suceso.  
- Probabilidade. Regra de Laplace. 
- Probabilidade condicionada. Independencia de sucesos.
- Probabilidade total e Teorema de Bayes. 
- Distribución binomial e distribución normal.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
- Interpretación, a partir da nube de puntos, da posible relación entre dúas 
variables estadísticas e da intensudade da mesma.
- Cálculo da covarianza, o coeficiente de correlación e das rectas de regresión.
- Aplicación da expresión da probabilidade total. 
- Aplicación do Teorema de Bayes. 
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- Utilización dos diagramas en árbore sempre que faciliten a resolución do 
problema. 
-Aplicación das fórmulas da distribución binomial cando a situación o permita.
- Tipificación e resolución da distribución normal.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
+ Calcular os parámetros de centralización e de dispersión dunha distribución 
estadística.
- Determinar o valor da covarianza e do coeficiente de correlación lineal, 
interpretando os seus signos.
+ Calcular as rectas de regresión e facer prediccións mediante a súa 
utilización. Determinar a fiabilidade da predicción.
+ Expresa-lo espazo de sucesos correspondente a un experimento ou fenómeno
aleatorio. 
- Aplicar o álxebra de sucesos para calcular probabilidades de sucesos 
compostos. 
- Deducir a probabilidade dun suceso en función da súa frecuencia relativa. 
+ Asignar probabilidades a sucesos correspondentes a fenómenos aleatorios, 
simples e compostos, utilizando técnicas de reconto. 
+ Comprender o concepto de distribución binomial e resolver problemas.
+ Comprender o concepto de distribución normal e resolver problemas.
+ saber utilizar as táboas da distribución N (0,1).

Sesións: 15

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloque 1
2ª Avaliación: Bloque 2
3ª Avaliación: Bloques 3- 4 

METODOLOXÍA

Non queremos ser inxenuos pero tampouco pretendemos aplicar a mesma 
metodoloxía que funcionaba no século pasado, porque o alumnado é diferente, 
e a sociedade tamén cambia con rapidez. Na realidade de hoxe, nas aulas, non
basta con presentar uns contidos de xeito claro e coherente. Ainda que eso é 
necesario, temos que engadirlle a captura (intelectual ou emocional) do 
interese do alumno. Sen ese interese presente, a mellor exposición está 
caendo nun saco baleiro. ¿Cómo facer iso? Non é fácil, pero debemos de 
intentálo.
Tres ideas nesa dirección:
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1.- Sempre que se poida, ilustrar cada tema con exemplos da realidade donde 
se aplican eses coñecementos matemáticos. Non sempre sabemos dónde se 
aplican, pero se temos algún dato, hai que expoñélo.
2.- Se o tempo o permite, facer traballar ó alumnado na clase: que responda 
preguntas, que faga problemas e exercicios. En suma, que non se limite a 
copiar o que o profesor fai no encerado.
3.- Se o tema se presta a elo, é convinte aderezar as explicacións co xiz cunha 
sesión na aula de informática, donde poidan manipular cos ordenadores os 
obxectos que se estan a estudar.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto que utilizamos, Matemáticas I editorial Anaya. Queda a xuizo 
do profesor da asignatura a obrigatoriedade para os alumnos de mercalo, o 
certo é que case todolos anos, o profesor faino obrigatorio, pero desde o 
Departamento deixamos liberdade tamén para que algún profesor utilice varios 
libros e non obrigue ó alumnado a mercar este concreto.
A calculadora científica si que é imprescindible, e utilizase moito nesta materia.
Resulta moi doado e rápido debuxar funcións con excel, por exemplo; e 
acceder a calquera das innumerables webs de recursos matemáticos.
A utilidade destas aplicacións, unha vez superadas as dificultades iniciais de 
aprendizaxe e manexo do programa, son elevadas, e o esforzo compensa.
O mesmo ocorre co proxecto Descartes ou Geogebra: unha vez que o 
empezan a manexar, e manipulan os obxetos, esas habilidades lles serven 
para traballar com TICs en todolos temas da programación de Matemáticas de  
Bacharelato.
Nese sentido, a pizarra dixital interactiva é unha ferramenta versátil que permite
ao profesorado o seu uso mesmo como proxector estático (visualización de 
videos da web ou páxinas estáticas) e tamén coma pizarra interactiva 
(resolución de problemas e exercicios na mesma pizarra nun programa 
residente no ordenador ou ben nunha aplicación web das moitas que temos a 
nósa disposición).
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

Tamén podemos darlles as direccións das webs e que eles poidan ver e 
practicar (na casa, nun ciber ou na biblioteca) con ditos sitios de recursos 
matemáticos interactivos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Para superar esta asignatura deben dominarse as destrezas que se 
relacionaron previamente como contidos mínimos xa en cada un dos bloques, 
xa que son as técnicas instrumentais mínimas que se necesitan en cursos 
superiores. 
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O Bacharelato é unha etapa educativa nova para o alumnado e é convinte que 
se noten certos cambios con respecto ó que facian na ESO. O procedemento 
de avaliación debe de ser un deles.
Sobre o procedemento de avaliación e cualificación, indicar que cada 
profesor fará as probas que considere necesarias a cada grupo. Pero a 
diferencia co anterior pensamos que debe estar na forma de calificar: agora xa 
non puntua o traballo de clase, a libreta, sair ó encerado, etc.
O alumno é maior e sabe que todo eso é importante porque conduce a unha 
boa aprendizaxe, e que dito coñecemento ponse de relieve logo na proba 
escrita. Polo tanto as notas que contan agora serán únicamente as das probas 
obxectivas.  Deben irse facendo a esto pois na universidade é así.
Se facemos varias probas escritas, a nota da avaliación será a media aritmética
das calificacións desas probas.
Outra cousa que non temos que esquecer é o feito de sinalar en cada pregunta
do exame, os puntos que vale dita pregunta. Desa forma se fai moito máis 
obxectiva a corrección e cualificación, e reducimos as posibles reclamacións 
posteriores.
Ó remate de cada avaliación, haberá unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos  que teñan suspenso.
O exame de Setembro abrangue toda a materia do curso e será o mesmo para 
todos os grupos que estudian esta materia Matemáticas 1.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Nas reunións mensuais do 
Departamento, todos os profesores que imparten unha mesma asignatura, 
tamén discuten e avalían a práctica docente comparando a súa experiencia 
coas dos demáis. Hai unha gran diversidade entre uns grupos de alumnos e 
outros, e o que funciona nunha aula, pode fracasar noutra.
Para aprobar esta asignatura, consideramos imprescindible dominar as 
habilidades que se foron mencionando en cada Bloque como “contidos 
mínimos”, xa que sen elas a formación matemática para seguir con 
Matemáticas II deberá considerarse deficitaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Non temos prevista ningunha saída con estos grupos de Bacharelato. Se máis 
adiante surxe a oportunidade de visitar algunha exposición que teña relación 
coa matemática ou a ciencia en xeral, é interesante leva-lo alumnado para que 
asista.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O alumnado de Bacharelato é bastante máis homoxéneo co da ESO, en canto 
a capacidade e interese pola asignatura. O feito de que é un ensino elexido, 
non obrigatorio e con máis ramas e optativas, contribúe a dita homoxeneidade. 
Tamén debemos ter en conta que a esta idade xa se nota moito o compromiso 
cos estudios e a responsabilidade individual.
As medidas de atención á diversidade consistirán en reforzar o aprendizaxe 
daqueles alumnos máis atrasados con boletíns de exercicios e problemas 
extras, que deberán facer na casa. A lonxitude do programa non permite 
demoras, e nas sesións de clase non haberá tempo para pararse moito co 
alumnado máis lento. 
E no caso de atopar algún alumno cunha capacidade superior, é importante 
proporcionarlle tamén material de ampliación en forma de problemas máis 
difíciles, pequenas investigacións e sobre todo sitios de internet donde pode 
practica-lo aprendido e descubrir novos contidos que amplien os seus 
coñecementos matemáticos.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

O currículo de Bacharelato sinala que as diferentes materias deben contribuír á
formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns, consumidores 
responsables, sensibles ó medio natural, preocupados por manter unha boa 
saúde física e mental, educados para a paz, a igualdade de oportunidades 
entre os dous sexos, etc. Como é ben sabido, trátase de temas que non 
constitúen por si sós materias específicas, nin deben ser tratados como algo 
aparte do programa de cada materia, senón que deben impregnar a realidade 
do Instituto desde cada unha das disciplinas. A actitude do profesorado e o seu
exemplo deben ser, neste senso, elementos permanentes de loita contra a 
discriminación, a degradación do medio e os comportamentos perigosos para a
saúde. Unha actitude informativa e un espítritu de convencer máis que de 
meramente sancionar, dan xeralmente mellores resultados nestos campos.  

ALUMNADO DE 2º COA MATERIA DE 1º PENDENTE

Este curso 2017/18, os alumnos de 2º de Bacharelato de Ciencias coas 
Matemáticas de 1º pendentes poderán aprobar a materia superando duas 
probas escritas eliminatorias, unha na 1ª avaliación e outra na 2ª; se 
suspendesen terán outra proba no mes de Maio. 
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Estas probas abranguen toda a materia de 1º, e o facemos así para que no 
caso de aprobar a 1ª, xa queden liberados da materia pendente e piodan 
adicarse ás de 2º, que falta lles fai o tempo.
Se algún alumno prefire examinarse de 1º em duas partes, o Departamento 
non ten inconvinte en facerlle 2 probas partindo a materia em 2 partes. Esto 
pode facerse así, “a medida”, xa que o número de alumnos non é moi elevado 
neste curso. En 2º de Eso sería completamente imposible dita elección.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e as aportacións que o
profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as modificacións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso.

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

------------------------o-----------------------------
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 MATEMÁTICAS II 
2º DE BACHARELATO DE CIENCIAS

OBXECTIVOS

Esta asignatura sempre está condicionada (mesmo no tempo) pola Ciuga, que 
dicta os contidos, modos de avaliar, datas, etc, da proba de Matemáticas en 
Selectividade. Está ben ter moi presentes todas esas recomendacións, e de 
feito sempre as temos en conta, pero non debemos tampouco pensar que todo 
o alumnado de bacharelato quere ir á universidade. Os ciclos formativos de 
grao superior, e o mundo do traballo, son tamén destinos naturais do noso 
alumnado.
Esta materia debería satisfacer as necesidades de todo tipo de alumnos: 
preparar ben para á reválida de bacharelato ós que elixan a universidade e 
darlle unha boa formación matemática (útil e comprensible, sobre todo) ós que 
vaian a ciclos ou comecen a traballar.
A forma de poder combinar estes dous intereses podería ser xuntando unha 
programación extensa (con todo o que piden en selectividade), cunha forma de 
avaliar que permita supera-la materia ó alumnado que quere rematar os seus 
estudos este curso e só pretende acadar o título de bacharel.

 
BLOQUES DE CONTIDOS:

1.- ANÁLISE 
CONTIDOS
-Concepto de límite dunha función. Cálculo de límites.
-Continuidade dunha función. Tipos de descontinuidade. Interpretación 
xeométrica e física. Teorema de Bolzano.
-Función derivada. Cálculo de funcións derivadas.
Derivada da suma, do produto e do cociente de funcións e da función 
composta.
- Teoremas de Rolle e do valor medio. A regra de L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites.
-Aplicación da derivada ao estudo das propiedades locais e globais dunha 
función. Problemas de optimización.
-Representación gráfica de funcións polinomiais e racionais.
- Primitiva dunha función. Integral indefinida. Propiedades. Técnicas elementais
para o cálculo de primitivas (integrais inmediatas e case inmediatas, racionais, 
por partes e por cambios de variable sinxelos).
- Integral definida. Teoremas do valor medio e fundamental do cálculo integral. 
Regra de Barrow. Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
- Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun 
ámbito dos puntos de descontinuidade.
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- Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así 
como os teoremas relacionados.
- Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de 
límites.
- Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas 
ciencias experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto.
- Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións.
- Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas 
curvas.
- Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver 
problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas.

Sesións: 30

2.- ÁLXEBRA 
CONTIDOS
- Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos 
estrutura-dos en táboas e grafos. Clasificación de matrices. Operacións.
- Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades na resolución
de problemas extraídos de contextos reais.
- Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos 
estrutura-dos en táboas e grafos. Clasificación de matrices. Operacións.
- Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades na resolución
de problemas extraídos de contextos reais.
- Determinantes. Propiedades elemen-tais.
- Rango dunha matriz.
- Matriz inversa.
- Representación matricial dun sistema: discusión e resolución de sistemas de 
ecuacións lineais. Método de Gauss. Regra de Cremor. Aplicación á resolución 
de problemas.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
-  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.
- Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos.
- Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou
determinantes.
- Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa 
empregando o método máis axeitado.
- Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e 
interpreta os resultados obtidos
- Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 
estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos
en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao para 
resolver problemas.
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Sesións: 25

3.- XEOMETRÍA 
CONTIDOS
-  Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e 
independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico.
- Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos elementos 
característicos.
- Posicións relativas (incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas 
e planos).
- Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e 
indepen-dencia lineal. Produto escalar, vectorial e mix-to. Significado 
xeométrico.
- Ecuacións da recta e o plano no espa-zo. Identificación dos elementos 
característi-cos.
- Propiedades métricas (cálculo de ángu-los, distancias, áreas e volumes).

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
-  Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os 
conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e 
manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 
interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas
xeométricos.
- 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.
- Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos.
- Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos 
matriciais e alxébricos.
- Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións.
- Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades.
- Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades.
- Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos 
escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 
xeométricos.
- Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para 
seleccionar e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos como 
a esfera.

 Sesións: 30
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4.- ESTATÍSTICA
CONTIDOS
- Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia relativa. Axiomática 
de Kolmogorov.
- Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabilidades.
- Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos.
- Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades iniciais e finais e 
verosimilitude dun suceso.
- Variables aleatorias discretas (distribución de probabilidade, media, varianza 
e desviación típica) e continuas (función de densidade e función de 
distribución).
- Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. Cálculo de 
probabilidades.
- Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de 
probabilidades nunha distribución normal.
- Cálculo de probabilidades mediante a aproximación da distribución binomial 
pola normal.
- Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e descrición 
de traballos relacionados coa estatística e o azar, interpretando a información e
detectan-do erros e manipulacións.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, 
condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
- Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral.
- Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes.
- Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial,
obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica.
- 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.
- Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a 
súa importancia no mundo científico.
- 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.
- 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.
- Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar 
e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou 
a estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá.

Sesións: 25
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TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloque 1 e Bloque 2 ata Determinantes
2ª Avaliación: resto do Bloque 2, e Bloque 3 ata producto mixto
3ª Avaliación: resto do Bloque 3, e Bloque 4  

METODOLOXÍA

Este último curso debemos mezclar elementos metodolóxicos do bacharelato 
(que remata) con outros propios da universidade (que lles espera moi oronto á 
maioría). Penso que na universidade non se teñen moi en conta as 
consideracións pedagóxicas, e precisamente por eso, para acostumar ós nosos
alumnos, podríamos, por exemplo: facer que collan apuntes a certa velocidade,
pedirlles que lean algún artículo o libro curto, que investiguen en internet sobre 
algún aspecto do temario, ou que preparen un cachiño de tema e o expoñan na
clase. 
Na realidade de hoxe, nas aulas, non basta con presentar uns contidos de xeito
claro e coherente. Ainda que eso é necesario, temos que engadirle a captura 
(intelectual ou emocional) do interese do alumno. Sen ese interese presente, a 
mellor exposición está caendo nun saco baleiro. ¿Cómo facer eso? Non é fácil, 
pero debemos de intentálo.
Tres ideas nesa dirección:
1.- Sempre que se poida, ilustrar cada tema con exemplos da realidade donde 
se aplican eses coñecementos matemáticos (ou polo menos das carreiras 
donde se necesitan). Non sempre sabemos dónde se aplican, pero se temos 
algún dato, hai que expoñélo porque eso aumenta a motivación.
2.- Se o tempo o permite, facer traballar ó alumnado na clase: que responda 
preguntas, que faga problemas e exercicios. En suma, que non se limite a 
copiar o que o profesor fai no encerado.
3.- Se o tema se presta a elo, é convinte aderezar as explicacións co xiz cunha 
sesión na aula de informática, donde poidan manipular cos ordenadores os 
obxectos que se estan a estudar.
Agora temos PDIs en cada aula de primeiro e de segundo de Bacharelato. Polo
tanto é moi doado e rápido debuxar funcións nela, por exemplo; e acceder a 
calquera das innumerables webs de recursos matemáticos.
A utilidade destas aplicacións, unha vez superadas as dificultades iniciais de 
aprendizaxe e manexo do programa, son elevadas, e o esforzo compensa.
O mesmo ocorre co proxecto Descartes: unha vez que o empezan a manexar, 
e manipulan os obxetos, esas habilidades lles serven para traballar con 
Descartes en todolos temas da programación de Matemáticas de  Bacharelato.
Nese sentido, a pizarra dixital interactiva é unha ferramenta versátil que permite
ao profesorado o seu uso mesmo como proxector estático (visualización de 
videos da web ou páxinas estáticas) e tamén coma pizarra interactiva 
(resolución de problemas e exercicios na mesma pizarra nun programa 
residente no ordenador ou ben nunha aplicación web das moitas que temos a 
nósa disposición).
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A aula virtual do Centro é outra ferramenta que, combinada coa PDI, nos está a
ofrecer grandes posibilidades de innovación, aforro de tempo, e mellora na 
amenidade das explicacións.
Tamén podemos darlles as direccións das webs e que eles poidan ver e 
practicar (na casa, nun ciber ou na biblioteca) con ditos sitios de recursos 
matemáticos interactivos.

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto que utilizamos, Matemáticas II, está editado por Anaya. Queda 
a xuizo do profesor da asignatura a obrigatoriedade para os alumnos de 
mercalo. O certo é que case todolos anos o profesor faino obrigatorio, pero 
desde o Departamento deixamos liberdade tamén para que algún profesor 
utilice varios libros e non obrigue ó alumnado a mercar este concretamente.
Porque en segundo xa deben ir tendo práctica na toma de apuntes na clase 
con certa velocidade, pois esta é a forma de traballo na universidade.
A calculadora científica si que é imprescindible, e utilizase moito nesta materia.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACÓN E PROMOCIÓN
 

Neste curso os contidos mínimos coinciden cos propios criterios de avaliación, 
xa que a materia que se explica entra integramente dentro do programa da 
selectividade. En suma, que non hai ningún tema (de feito, ningún subapartado 
dentro dun tema) desta programación que non sexa materia das probas de 
ingreso na universidade. Por eso non podemos quitar nada ainda que haxa 
cousas que nos parecen de menor importancia ca outras:
-Utiliza-la linguaxe matricial e as operacións con matrices e determinantes 
como instrumento para representar e interpretar datos e relacións, e resolver 
axeitadamente as ecuacións e sistemas resultantes. 
- Identificar, calcular e interpretar as distintas ecuacións da recta e o plano no 
espazo, para resolver problemas de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade. 
- Calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, utilizando os distintos produtos
entre vectores dados en bases ortonormales. 
- Aplicar o cálculo de límites, derivadas e integrales ao estudo de fenómenos 
xeométricos. 
- Utilizar o concepto e o cálculo de límites e derivadas, para analizar as 
propiedades globais e locais (dominio, percorrido, continuidade, simetrías, 
periodicidade, puntos de corte, asíntotas, intervalos de monotonía) dunha 
función expresada en forma explícita e representala gráficamente. 
- Resolver problemas de optimización e medida de areas de rexións limitadas 
por rectas e curvas que sexan fácilmente representables, interpretando os 
resultados. 
- Utiliza-la linguaxe alxebraica e vectorial para transcribir, resolver e interpretar 
as solucións de diversas situacións derivadas da xeometría ou demais ciencias 
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do ámbito científico-tecnolóxico. 

Neste segundo curso de Bacharelato, o procedemento de avaliación do 
alumnado segue a mesma pauta que no curso anterior.
Cada profesor fará as probas que considere necesarias a cada grupo.  Pero 
agora non puntuan xa o traballo de clase, sair ó encerado, a asistencia regular, 
etc. O alumno é maior e sabe que todo eso é importante porque conduce a 
unha boa aprendizaxe, e que dito coñecemento ponse de relieve logo na proba 
escrita. Polo tanto as notas que contan agora serán únicamente as das probas 
obxectivas. Deben acostumarse a esto pois na universidade é así o 
procedemento.
A media aritmética das calificacións obtidas nas probas escritas será a nota de 
cada avaliación.
Cada proba escrita debe levar en cada pregunta o número de puntos que vale 
dito exercicio. De esta forma faise máis obxectiva a corrección e calificación, e 
redúcese o número de reclamacións á nota. 
A nota de Xuño será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.
Ó remate de cada avaliación, haberá unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos que teñan suspenso.
O exame de Setembro abrangue toda a materia do curso, e será exactamente 
o mesmo para todos os grupos que teñan que facer esta materia.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Nas reunións mensuais do 
Departamento, todos os profesores que imparten unha mesma asignatura, 
tamén discuten e avalían a práctica docente comparando a súa experiencia 
coas dos demáis. Hai unha gran diversidade entre uns grupos de alumnos e 
outros, e o que funciona nunha aula, pode fracasar noutra.
Para aprobar esta asignatura, consideramos imprescindible dominar as 
habilidades que se foron mencionando no apartado anterior como “contidos 
mínimos”, xa que sen elas a formación matemática para seguir cos estudos 
dun grao de tipo científico deberá considerarse deficitaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Nestos primeiros dias de Outubro ainda non temos prevista ningunha saída con
estos grupos de Bacharelato. Se máis adiante surxe a oportunidade de visitar 
algunha exposición que teña relación coa matemática, é interesante leva-lo 
alumnado para que a vexa.
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En calquera caso, en 2º o programa é moi longo e a selectividade presiona 
para que non quede nada sen ver, e sobre todo nótase dita presión no 3º 
trimestre, o que leva sempre á inevitable consecuencia de deixar de lado 
todalas actividades extraescolares e centrarse nas clases ordinarias e os 
examen, moi numerosos, para rematar o programa a tempo.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O alumnado de 2º Bacharelato é o máis homoxéneo de todo o ensino 
secundario, en canto a capacidade e interese pola asignatura. O feito de que é 
un ensino elexido, non obrigatorio e con moita optatividade, contribúe a dita 
homoxeneidade. Tamén debemos ter en conta que ós 17-18 anos xa se nota 
moito o compromiso cos estudios e a responsabilidade individual crece.
As medias de atención á diversidade consistirán en reforza-lo aprendizaxe 
daqueles alumnos máis atrasados con boletíns de exercicios e problemas 
extras, que deberán facer na casa. A lonxitude do programa non permite 
demoras, e nas sesións de clase non haberá tempo para pararse moito co 
alumnado máis lento. 
E no caso de atopar algún alumno cunha capacidade superior, é importante 
proporcionarlle tamén material de ampliación en forma de problemas máis 
difíciles, pequenas investigacións e sobre todo sitios de internet donde pode 
practica-lo aprendido e descubrir novos contidos que amplien os seus 
coñecementos matemáticos.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

O currículo de Bacharelato sinala que as diferentes materias deben contribuír á
formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns, consumidores 
responsables, sensibles ó medio natural, preocupados por manter unha boa 
saúde física e mental, educados para a paz, a igualdade de oportunidades 
entre os dous sexos, etc. Como é ben sabido, trátase de temas que non 
constitúen por si sós materias específicas, nin deben ser tratados como algo 
aparte do programa de cada materia, senón que deben impregnar a realidade 
do Instituto desde cada unha das disciplinas. A actitude do profesorado e o seu
exemplo deben ser, neste senso, elementos permanentes de loita contra a 
discriminación, a degradación do medio e os comportamentos perigosos para a
saúde. Unha actitude informativa e un espítritu de convencer máis que de 
meramente sancionar, dan xeralmente mellores resultados nestos campos.  

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e das aportacións que 
o profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as conclusións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso académico.
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Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

-------------------------o-----------------------------
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 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 
1º DE BACHARELATO

OBXECTIVOS 

Esta materia de Matemáticas ten que enfocarse como ferramenta que aporte 
conceptos e procedementos que serven para construir o coñecemento 
enmoitos aspectos doutras Ciencias, neste caso Ciencias Sociais.
Xa sabemos que o alumnado nestes grupos non ve con bos ollos a materia e 
presenta certas dificultades de comprensión, de ahí a importancia de aplicar 
cada novo concepto teórico e abstracto á realidade de empresas, colectivos, ou
calquer aspecto da vida cotiá que sirva de ilustración del. Os obxectivos que 
nos plantexamos nesta asignatura son:
- Utilizar os contidos matemáticos para analizar, interpretar, comprender e 
valorar fenómenos sociais e económicos.
- Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, 
comprendendo o que achegan ao desenvolvemento dos contornos social, 
cultural ou económico.
- Manifestar actitudes asociadas ao traballo matemático como a necesidade de 
verificación, o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias 
e puntos de vista diferentes nos traballos colaborativos, a apertura a novas 
ideas, a creatividade e o rigor na argumentación.
- Establecer definicións precisas, xustificar procedementos, encadear 
coherentemente os argumentos, detectar incorreccións lóxicas; formulación de 
hipóteses; deseñar, utilizar e contrastar estratexias; verificar para abordar os 
problemas e enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia e 
confianza nas propias capacidades.
- Comunicarse por medio das diferentes linguaxes matemáticas, empregando o
vocabulario e as notacións adecuadas.
- Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o 
requira, para obter, tratar e producir información no estudo de situacións
procedentes do contorno social e económico.

BLOQUES DE CONTIDOS

I.- ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 
CONTIDOS
- O conxunto dos números reais. 
- Xuro simple e composto.
- Logaritmos de números reais. 
- Ecuacións de segundo grao, racionais e bicuadradas.
- Métodos de resolución de sistemas de ecuacións lineales. 
- Inecuacións de segundo grao. Representación gráfica. 
- Sistemas de inecuacións de segundo grao con dúas incógnitas.
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE
-Aproximación decimal dun número real. Estimación, arredondamento e 
acoutamento de erros.
-Resolución de problemas de matemática financeira nos que interveñen o xuro 
simple e composto, taxas, amortizacións, capitalizacións e números índice.
-Resolución de problemas do ámbito das ciencias sociais mediante a utilización
de ecuacións ou sistemas de ecuacións lineais. Resolución de sistemas polo 
método de Gauss.
- Operacións e propiedades dos radicais. 
- Cálculo de logaritmos. 
- Resolución de ecuacións de segundo grao. 
- Resolución de ecuacións racionais. 
- Resolución de inecuacións lineales e de segundo grao. Representación 
gráfica. 
- Resolución de sistemas de inecuacións lineales e de segundo grao con dúas 
incógnitas.

Sesións: 50

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
+ Utilizar os números decimales e fraccionarios e as porcentaxes para 
intercambiar información e resolver problemas e situacións da vida cotiá. 
+ Expresar cantidades en forma de porcentaxe a partir de fraccións, e 
viceversa. 
+ Utilizar os números reais para intercambiar información e resolver problemas 
e situacións da vida cotiá. 
- Representar distancias, intervalos e entornos na recta real. 
- Utilizar os radicais e os logaritmos para intercambiar información. 
+ Resolver problemas para os que se precise a utilización de operacións con 
radicais e logaritmos, valorando a adecuación do resultado. 
- Expresar cantidades en forma de potencias, radicais e logaritmos, utilizando 
as outras dúas formas a partir de cada unha delas. 
+ Resolver ecuacións de segundo grao. 
- Suscitar mediante ecuacións a resolución de problemas e situacións que se 
presten a eso. 
+ Resolver sistemas de ecuacións lineales. 
- Suscitar mediante sistemas de ecuacións a resolución de problemas e 
situacións que se presten a iso. 
+ Resolver inecuacións lineales e de segundo grao. 
- Resolver sistemas de inecuacións lineales e de segundo grao. 

II.- ANÁLISE 
CONTIDOS
- Función de variable real. 
- Operacións con funcións. 
- Límite dunha función. 
- Cálculo de límites. Indeterminacións. 
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- Ramas infinitas. Asíntotas verticais, horizontais e oblicuas. 
- Función continua (introdución ao concepto). 
- Derivada dunha función nun punto. 
- Interpretación xeométrica da derivada: recta tanxente a unha curva, recta 
normal a unha curva nun punto. 
- Derivadas das funcións elementais. 
- Polinomio de interpolación. 
- Aproximación de funcións.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
-Expresión dunha función mediante unha táboa, unha gráfica ou en forma 
analítica. Aspectos globais dunha función. Utilización das funcións como 
ferramenta para a resolución de problemas e para a interpretación de 
fenómenos sociais e económicos.
-Características das funcións polinomial, exponencial e logarítmica, valor 
absoluto, parte enteira e racionais sinxelas e definidas por intervalos. 
Aplicación á interpretación de situacións modeladas por elas.
-Descrición das características das funcións (dominio, continuidade, 
tendencias, monotonía, extremos, convexidade) a partir das súas gráficas, 
interpretándoas no seu contexto.
-Trazado de gráficas de funcións sinxelas a partir das súas propiedades globais
e locais.
-Aplicación da interpolación e extrapolación lineal a problemas reais.
-Estudo, por métodos gráficos e numéricos, dunha función nas proximidades 
dun punto e dos comportamentos asintóticos.
-Interpretación da taxa de variación media en contextos sociais e económicos. 
Comportamento das taxas de variación media nas proximidades dun punto.

Sesións: 50

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
+ Representar funcións en diversas formas: táboa, analítica e gráficamente. 
- Realizar correctamente operacións con funcións. 
+ Calcular límites de funcións nun punto. 
+ Determinar a continuidade ou discontinuidade de funcións. 
+ Calcular a derivada de funcións elementais. 
+ Calcular os máximos e mínimos de funcións dadas, como aplicación a 
sistemas da vida real ou de diversos ámbitos científicos. 
- Clasificar funcións segundo o seu tipo (polinómico, racional, exponencial, 
logarítmico, trigonométrico). 
+ Realizar correctamente o estudo de funcións elementais (dominio, puntos de 
corte cos eixes, asíntotas, crecemento e decrecimiento, extremos relativos). 
+ Representar gráficamente as funcións estudadas. 
- Calcular funcións aproximadas mediante a aplicación do polinomio de 
interpolación. 
+ Realizar interpolacións lineales e cuadráticas.
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III.- ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
CONTIDOS 
- Estatística descriptiva e estatística inferencial. 
- Variable estatística bidimensional. 
- Representación gráfica. 
- Táboas de distribucións bidimensionais. 
- Distribución conxunta e distribucións marxinais. 
- Covarianza, correlación. Regresión. 
- Números combinatorios. Propiedades. 
- Potencias dun binomio. O binomio de Newton. 
- Probabilidade. Probabilidade condicionada.
- Función de densidade e función de distribución.
- Distribución binomial.
- Distribución normal N (0,1).

ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
- Interpretación de fenómenos sociais e económicos nos que interveñen
dúas variables a partir da representación gráfica dunha nube de puntos. Grao 
de relación entre dúas variables estatísticas. Regresión lineal. Extrapolación
de resultados.
- Recolleita e tabulación de datos. 
- Cálculo e interpretación da media, a mediana e a moda. 
- Cálculo e interpretación das medidas de dispersión. 
- Interpretación e elaboración de representacións gráficas de distribucións 
bidimensionais (nubes de puntos). 
- Cálculo da covarianza. 
- Cálculo do coeficientes de correlación lineal. 
- Interpretación de coeficientes de correlación: signo e valor. 
- Cálculo de coeficientes de regresión lineal. 
- Desenvolvemento de estrategias para a resolución de problemas de 
probabilidade.
- Aplicación da distribución binomial a problemas do noso contorno.
- Utilización de táboas para o cálculo de probabilidades en N (0,1).

Sesións: 30

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Os contidos mínimos esixibles van sinalados cun + :
+ Calcular e interpretar medidas de centralización e dispersión. 
+ Calcular o coeficiente de correlación lineal e a recta de regresión de 
distribucións bidimensionais. 
+ Utilizar o coeficiente de correlación e a recta de regresión para valorar e 
interpretar o grao e carácter da relación entre dúas variables en situacións 
reais. 
+ Utilizar diagramas para resolver problemas de probabilidade.
- Discriminar correctamente entre sucesos dependentes e independentes.
- Distiguir entre distribucións discretas e continuas.
+ Determinar a probabilidade dun suceso en fenómenos que se axusten á 
distribución binomial ou normal.
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TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloque 1 hasta Sistemas
2ª Avaliación: Bloques 1 Inecuacións e 2 hasta Derivadas
3ª Avaliación:  resto de Bloque 2, e Bloque 3 

METODOLOXÍA

A forma de impartir a clase será eminentementa práctica: tras as pertinentes 
explicacións teóricas ou a descripción do problema que imos abordar, o 
alumnado terá que pensar e traballar de xeito máis ou menos autónomo. 
Haberá cousas que as resolvamos na clase, pero outras terán que facelo na 
casa.
Para acostumar ós nosos alumnos á dinámica da universidade, podríamos, por 
exemplo: facer que collan apuntes a certa velocidade, pedirlles que lean algún 
artículo o libro curto, que investiguen en internet sobre algún aspecto do 
temario, ou que preparen un cachiño de tema e o expoñan na clase. 
Sempre que se poida, debemos ilustrar cada tema con exemplos da realidade 
donde se aplican eses coñecementos matemáticos (ou polo menos das 
carreiras donde se necesitan). Non sempre sabemos dónde se aplican, pero se
temos algún dato, hai que expoñélo porque eso aumenta a motivación.
Se o tema se presta a elo, é convinte aderezar as explicacións co xiz cunha 
sesión na aula de informática, donde poidan manipular cos ordenadores os 
obxectos que se estan a estudar.
Agora temos PDIs en cada aula de primeiro e de segundo de Bacharelato. Polo
tanto é moi doado e rápido debuxar funcións nela, por exemplo; e acceder a 
calquera das innumerables webs de recursos matemáticos.
A utilidade destas aplicacións, unha vez superadas as dificultades iniciais de 
aprendizaxe e manexo do programa, son elevadas, e o esforzo compensa.
O mesmo ocorre co proxecto Descartes: unha vez que o empezan a manexar, 
e manipulan os obxetos, esas habilidades lles serven para traballar con 
Descartes en todos os temas da programación de Matemáticas de  
Bacharelato.
Nese sentido, a pizarra dixital interactiva é unha ferramenta versátil que permite
ao profesorado o seu uso mesmo como proxector estático (visualización de 
videos da web ou páxinas estáticas) e tamén coma pizarra interactiva 
(resolución de problemas e exercicios na mesma pizarra nun programa 
residente no ordenador ou ben nunha aplicación web das moitas que temos a 
nósa disposición).

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto que utilizamos, Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I, 
está editado por Santillana. Queda a xuizo do profesor da asignatura a 
obrigatoriedade para os alumnos de mercalo. O certo é que case todolos anos 
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o profesor faino obrigatorio, pero desde o Departamento deixamos liberdade 
tamén para que algún profesor utilice varios libros e non obrigue ó alumnado a 
mercar este concreto.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php

A calculadora científica si que é imprescindible, e utilizase moito nesta materia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

Para superar esta asignatura deben dominarse as destrezas que se 
relacionaron previamente como contidos mínimos xa en cada un dos bloques, 
xa que son as técnicas instrumentais mínimas que se necesitan en cursos 
superiores. 

O Bacharelato é unha etapa educativa nova para o alumnado e é convinte que 
se noten certos cambios con respecto ó que facian na ESO. O procedemento 
de avaliación debe de ser un deles.
Sobre o procedemento de avaliación e cualificación, indicar que cada 
profesor fará as probas que considere necesarias a cada grupo. Pero a 
diferencia co anterior pensamos que debe estar na forma de calificar: agora xa 
non puntua o traballo de clase, a libreta, sair ó encerado, etc.
O alumno é maior e sabe que todo eso é importante porque conduce a unha 
boa aprendizaxe, e que dito coñecemento ponse de relieve logo na proba 
escrita. Polo tanto as notas que contan agora serán únicamente as das probas 
obxectivas.  Deben irse facendo a esto pois na universidade é así.
Se facemos varias probas escritas, a nota da avaliación será a media aritmética
das calificacións desas probas.
Outra cousa que non temos que esquecer é o feito de sinalar en cada unha das
pregunta do exame, os puntos que vale. Desa forma se fai moito máis 
obxectiva a corrección e cualificación, e reducimos as posibles reclamacións 
posteriores.
Ó remate de cada avaliación, haberá unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos  que teñan suspenso.
O exame de Setembro abrangue toda a materia do curso e será o mesmo para 
todos os grupos que estudian esta materia Matemáticas 1.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 
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 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A
PRÁCTICA DOCENTE

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Nas reunións mensuais do 
Departamento, todos os profesores que imparten unha mesma asignatura, 
tamén discuten e avalían a práctica docente comparando a súa experiencia 
coas dos demáis. Hai unha gran diversidade entre uns grupos de alumnos e 
outros, e o que funciona nunha aula, pode fracasar noutra.
Para aprobar esta asignatura, consideramos imprescindible dominar as 
habilidades que se foron mencionando en cada Bloque como “contidos 
mínimos”, xa que sen elas a formación matemática para seguir con 
Matemáticas aplicadas ás CCSS II, deberá considerarse deficitaria.
O proceso que a Inspección da Consellería ofrece cada curso para resolver as 
reclamacións ás calificacións de 2º de Bacharelato, resulta tamén eficaz para 
avaliar a práctica docente e garantir a equidade nas cualificacións desta e 
outras materias. O profesor que quixera aplicar criterios arbitrarios ou pouco 
transparentes, pode ver as súas decisións revocadas, tras un expediente de 
reclamación deste tipo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Non temos prevista ningunha saída con estos grupos de Bacharelato. Se máis 
adiante surxe a oportunidade de visitar algunha exposición que teña relación 
coa matemática ou a ciencia en xeral, é interesante levar o alumnado para que 
asista.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O alumnado de Bacharelato é bastante máis homoxéneo co da ESO, en canto 
a capacidade e interese pola asignatura. O feito de que é un ensino elexido, 
non obrigatorio e con máis ramas e optativas, contribúe a dita homoxeneidade. 
Tamén debemos ter en conta que a esta idade xa se nota moito o compromiso 
cos estudios e a responsabilidade individual.
As medidas de atención á diversidade consistirán en reforzar o aprendizaxe 
daqueles alumnos máis atrasados con boletíns de exercicios e problemas 
extras, que deberán facer na casa. A lonxitude do programa non permite 
demoras, e nas sesións de clase non haberá tempo para pararse moito co 
alumnado máis lento. 
E no caso de atopar algún alumno cunha capacidade superior, é importante 
proporcionarlle tamén material de ampliación en forma de problemas máis 
difíciles, pequenas investigacións e sobre todo sitios de internet donde pode 
practica-lo aprendido e descubrir novos contidos que amplien os seus 
coñecementos matemáticos.
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS

O currículo de Bacharelato sinala que as diferentes materias deben contribuír á
formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns, consumidores 
responsables, sensibles ó medio natural, preocupados por manter unha boa 
saúde física e mental, educados para a paz, a igualdade de oportunidades 
entre os dous sexos, etc. Como é ben sabido, trátase de temas que non 
constitúen por si sós materias específicas, nin deben ser tratados como algo 
aparte do programa de cada materia, senón que deben impregnar a realidade 
do Instituto desde cada unha das disciplinas. A actitude do profesorado e o seu
exemplo deben ser, neste senso, elementos permanentes de loita contra a 
discriminación, a degradación do medio e os comportamentos perigosos para a
saúde. Unha actitude informativa e un espítritu de convencer máis que de 
meramente sancionar, dan xeralmente mellores resultados nestos campos.  

ALUMNADO DE 2º COA MATERIA DE 1º PENDENTE

Este curso 2017/18, os alumnos de 2º de Bacharelato de Matemáticas 
aplicadas ás CCSS coa materia de 1º pendente poderán aprobala  superando 
duas probas escritas , unha na 1ª avaliación e outra na 2ª; se suspendesen 
terán outra proba no mes de Maio. 
Estas probas abranguen toda a materia de 1º, e o facemos así para que no 
caso de aprobar a 1ª, xa queden liberados da materia pendente e piodan 
adicarse ás de 2º, que falta lles fai o tempo.
Se algún alumno prefire examinarse de 1º en duas partes, o Departamento non
ten inconvinte en facerlle 2 probas partindo a materia en 2 partes. Esto pode 
facerse así, “a medida”, xa que o número de alumnos non é moi elevado neste 
curso. En 2º de Eso, por exemplo, sería completamente imposible dita oferta.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e as aportacións que o
profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as modificacións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso.

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

------------------------o-----------------------------
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 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II
 2º DE BACHARELATO 

OBXECTIVOS

Esta materia ven a completar (xunto com Matemáticas aplicadas ás CCSS 1) 
os coñecementos básicos que necesita, no eido Matemático, calquera alumno 
que pretenda ingresar na universidade nun grao do ámbito das  Ciencias 
Sociais ou Xurídicas. 
Como obxectivos máis xerais da materia, queremos en  primeiro lugar, sinalar 
os seguintes:
- Asimilar conceptos e procedementos propios das matemáticas. 
- Aplicar os coñecementos matemáticos a diferentes situacións relacionadas 
coas ciencias sociais. 
- Formular con linguaxe matemática problemas de diversa índole. 
- Utilizar distintas estratexias na resolución de problemas comprobando, 
interpretando e discutindo o resultado obtido. 
- Expresar con precisión situacións relativas a fenómenos sociais e económicos
susceptibles de tratamento matemático, mediante o uso dun vocabulario 
específico. 
- Facer un uso racional dos recursos tecnolóxicos, rentabilizando as súas 
posibilidades.
Nos seguintes apartados da programación xa imos sinalando, en  cada bloque 
de contidos, os estandares de aprendizaxe que se pretenden acadar. É 
indubidable que ditos estandares se configuran tamén como obxectivos 
específicos de aprendizaxe nesta materia, para cada un dos bloques que 
conforman a mesma.

BLOQUES DE CONTIDOS 

1.- ANÁLISE 
CONTIDOS
-  Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en funcións elementais e 
definidas a anacos.
- Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións polinómicas, racionais e 
irracionais sinxelas, exponenciais e logarítmicas.
- Problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía.
- Estudo e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais, 
irracionais, expónenciais e logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais.
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  - Concepto de primitiva. Integral indefinida. Cálculo de primitivas: propiedades 
básicas. Integrais inmediatas.
- Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
-  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.
- Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas 
ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto.
- Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e 
descríbeos mediante o estudo da conti-nuidade, tendencias, ramas infinitas, 
corte cos eixes, etc.
- Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e 
logarítmicas.
- Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a 
anacos utilizando o concepto de límite.
- Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións 
elementais inmediatas.
- Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos 
delimitados por unha ou dúas curvas.

Sesións: 35

2.- ÁLXEBRA

CONTIDOS
-  Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos 
estruturados en táboas. Clasificación de matrices.
- Operacións con matrices.
- Rango dunha matriz.
- Matriz inversa.
- Método de Gauss.
- Determinantes ata orde 3.
- Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades na resolución
de problemas en contextos reais
- Representación matricial dun sistema de ecuacións lineais: discusión e 
resolución de sistemas de ecuacións lineais (ata tres ecuacións con tres 
incógnitas). Método de Gauss.
- Resolución de problemas das ciencias sociais e da economía.
- Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. Sistemas de inecuacións. 
Resolución gráfica e alxébrica.
- Programación lineal bidimensional. Rexión factible. Determinación e 
interpretación das solucións óptimas.
- Aplicación da programación lineal á resolución de problemas sociais, 
económicos e demográficos.
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ESTANDARES DE APRENDIZAXE 
-  Dispón en forma de matriz información proce-dente do ámbito social para 
poder resolver problemas con maior eficacia.
- Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas 
e para representar sistemas de ecuacións lineais.
-  Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.
-   Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real
e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e 
tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver 
problemas en contextos reais.
- Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver
problemas de optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións, 
e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema.

Sesións: 40

3.- ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

CONTIDOS
-  Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación de probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace e a partir 
da súa frecuencia relativa. 
- Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos.
- Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades iniciais e finais, e
verosimilitude dun suceso.
- Poboación e mostra. Métodos de selección dunha mostra. Tamaño e 
representatividade dunha mostra.
- Estatística paramétrica. Parámetros dunha poboación e estatísticos obtidos a 
partir dunha mostra. Estimación puntual.
- Media e desviación típica da media mostral e da proporción mostral. 
Distribución da media mostral nunha poboación normal. Distribución da media 
mostral e da proporción mostral no caso de mostras grandes.
- Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, erro e 
tamaño mostral.
- Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal 
con desviación típica coñecida.
- Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución de 
modelo descoñecido e para a proporción no caso de mostras grandes.
- Identificación das fases e das tarefas dun estudo estatístico. Elaboración e 
presentación da información estatística. Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o azar, interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
-  Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos 
dunha poboación e pre-sentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e
representacións axeitadas.
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-  Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kol-
mogorov e diferentes técnicas de reconto.
- Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral.
 - Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes.
-  Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de 
incerteza en función da probabilidade das distintas opcións.
-  Valora a repre-sentatividade dunha mostra a partir do seu proceso de 
selección.
-  Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e 
proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais.
-  Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da 
proporción mostral, aproximándoas pola distribución normal de parámetros 
axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais.
-  Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida.
-   Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media 
poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes.
- Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, 
e calcula cada un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao 
en situacións reais.
- Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico 
sinxelo.
-   Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

Sesións: 35

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloque 1
2ª Avaliación: Bloque 2
3ª Avaliación: Bloque 3 

METODOLOXÍA

Este último curso debemos mezclar elementos metodolóxicos do Bacharelato 
(que remata) con outros propios da universidade (que lles espera á maioría dos
alumnos). Penso que na universidade non se teñen moi en conta as 
consideracións pedagóxicas, e precisamente por eso, para acostumar ós nosos
alumnos, podríamos, por exemplo: facer que collan apuntes a certa velocidade,
pedirlles que lean algún artículo o libro curto, que investiguen en internet sobre 
algún aspecto do temario, ou que preparen un cachiño de tema e o expoñan na
clase. 
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Na realidade de hoxe, nas aulas, non basta con presentar uns contidos de xeito
claro e coherente. Ainda que eso é necesario, temos que engadirle a captura 
(intelectual ou emocional) do interese do alumno. Sen ese interese presente, a 
mellor exposición está caendo nun saco baleiro. ¿Cómo facer eso? Non é fácil, 
pero debemos de intentálo.
Tres ideas nesa dirección:
1.- Sempre que se poida, ilustrar cada tema con exemplos da realidade donde 
se aplican eses coñecementos matemáticos (ou polo menos das carreiras 
donde se necesitan). Non sempre sabemos dónde se aplican, pero se temos 
algún dato, hai que expoñélo porque eso aumenta a motivación.
2.- Se o tempo o permite, facer traballar ó alumnado na clase: que responda 
preguntas, que faga problemas e exercicios. En suma, que non se limite a 
copiar o que o profesor fai no encerado.
3.- Se o tema se presta a elo, é convinte aderezar as explicacións co xiz cunha 
sesión na aula de informática, donde poidan manipular cos ordenadores os 
obxectos que se estan a estudar.

As novas tecnoloxías seguen a súa integración no currículo cada vez con máis 
forza.Agora temos PDIs en cada aula de primeiro e de segundo de 
Bacharelato. Polo tanto é moi doado e rápido debuxar funcións nela, por 
exemplo; e acceder a calquera das innumerables webs de recursos 
matemáticos.
A utilidade destas aplicacións, unha vez superadas as dificultades iniciais de 
aprendizaxe e manexo do programa, son elevadas, e o esforzo compensa.
O mesmo ocorre co proxecto Descartes: unha vez que o empezan a manexar, 
e manipulan os obxetos, esas habilidades lles serven para traballar con 
Descartes en todolos temas da programación de Matemáticas de  Bacharelato.
Nese sentido, a pizarra dixital interactiva é unha ferramenta versátil que permite
ao profesorado o seu uso mesmo como proxector estático (visualización de 
videos da web ou páxinas estáticas) e tamén coma pizarra interactiva 
(resolución de problemas e exercicios na mesma pizarra nun programa 
residente no ordenador ou ben nunha aplicación web das moitas que temos a 
nósa disposición).

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

O libro de texto que utilizamos, Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II, 
está editado por Santillana. Queda a xuizo do profesor da asignatura a 
obrigatoriedade para os alumnos de mercalo, o certo é que case todolos anos o
profesor faino obrigatorio, pero desde o Departamento deixamos liberdade 
tamén para que algún profesor utilice varios libros e non obrigue ó alumnado a 
mercar este concretamente.
Porque en segundo xa deben ir tendo práctica na toma de apuntes na clase 
con certa velocidade, pois esta é a forma de traballo na universidade.
A calculadora científica si que é imprescindible, e utilizase moito nesta materia.
Na aula virtual do Centro temos moitos cursos feitos por profesores deste 
Departamento, accesibles para calquera que entre en:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia/aulavirtual/course/index.php
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN,  CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Neste curso os contidos mínimos coinciden cos propios criterios de avaliación, 
xa que a materia que se explica entra integramente dentro do programa da 
ABAU. En suma, que non hai ningún tema (de feito, ningún subapartado dentro
dun tema) desta programación que non sexa materia das probas de ingreso na 
universidade. Por eso non podemos quitar nada ainda que haxa cousas que 
nos parecen de menor importancia ca outras:
- Utilizar as matrices para organizar e codificar información. Operar con 
matrices e interpretar os resultados obtidos. 
- Calcular inversas de matrices polo método de Gauss. 
- Discutir e resolver, se é posible, sistemas de 2 ó 3 incógnitas por Gauss. 
- Expresar en linguaxe alxebraica (mediante matrices, sistemas lineales, 
programación lineal,..) problemas da vida cotiá. 
- Desenvolver os métodos máis comúns para o cálculo de límites e derivadas. 
- Estudar as propiedades locais e globais de funcións sinxelas (polinómicas, 
racionais, exponenciales, logarítmicas e definidas a anacos) extraídas de 
fenómenos aplicados ás ciencias sociais. 
- Asociar certas formas de gráficas coa súa fórmula (lineales, afines, 
cuadráticas, logarítmicas, exponenciales) así como sacar conclusións, a partir 
da representación gráfica do comportamento da magnitude representada. 
- Resolver problemas de optimización extraídos de contextos socioeconómicos 
coa axuda do cálculo diferencial. 
- Caracterizar os sucesos dun experimento aleatorio, fixando probabilidades en 
experimentos simples ou compostos, dependentes u non, usando diagramas 
de árbore.
- Estimar parámetros poblacionais a través de técnicas de mostraxe simple, 
determinando intervalos de confianza para a media con desviación típica 
coñecida, determinando erros e tamaño da mostra, analizando de forma crítica 
os resultados obtidos. 
- Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de 
comunicación, detectando erros e manipulacións na presentación dos datos. 

Para superar esta asignatura deben dominarse as  destrezas que se acaban de
relacionar , xa que son as técnicas instrumentais mínimas que senecesitan 
para aprobar a proba de acceso á Universidade, ou para enfrontarse a ciclos 
de Formación Profesional de grao superior. 

O Bacharelato é unha etapa educativa nova para o alumnado e é convinte que 
se noten certos cambios con respecto ao que facian na ESO. O procedemento 
de avaliación debe ser un deles. Neste segundo curso de Bacharelato, o 
procedemento de avaliación do alumnado segue a mesma pauta que no 
curso anterior.
Cada profesor fará as probas que considere necesarias a cada grupo.  Pero 
agora non puntuan xa o traballo de clase, sair ó encerado, a asistencia regular, 
etc. O alumno é maior e sabe que todo eso é importante porque conduce a 
unha boa aprendizaxe, e que dito coñecemento ponse de relieve logo na proba 
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escrita. Polo tanto as notas que contan agora serán únicamente as das probas 
obxectivas. Deben acostumarse a esto pois na universidade é así o 
procedemento.
A media aritmética das calificacións obtidas nas probas escritas será a nota de 
cada avaliación.
Cada proba escrita debe levar en cada pregunta o número de puntos que vale 
dito exercicio. De esta forma faise máis obxectiva a corrección e calificación, e 
redúcese o número de reclamacións á nota. 
A nota de Xuño será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.
Ó remate de cada avaliación, haberá unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos que teñan suspenso.
O exame de Setembro abrangue toda a materia do curso, e será exactamente 
o mesmo para todos os grupos que teñan que facer esta materia.
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

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

As probas escritas e as anotacións do profesor na aula xa reflicten dun modo 
conxunto, que se plasma na calificación de cada unha das avaliacións, o grao 
de consecución dos obxectivos da materia. Nas reunións mensuais do 
Departamento, todos os profesores que imparten unha mesma asignatura, 
tamén discuten e avalían a práctica docente comparando a súa experiencia 
coas dos demáis. Hai unha gran diversidade entre uns grupos de alumnos e 
outros, e o que funciona nunha aula, pode fracasar noutra.
Para aprobar esta asignatura, consideramos imprescindible dominar as 
habilidades que se foron mencionando en cada Bloque como “estandares de 
aprendizaxe”, xa que sen elas a formación matemática para seguir cos estudos
deberá considerarse deficitaria.
O proceso que a Inspección da Consellería ofrece cada curso para resolver as 
reclamacións ás calificacións de 2º de Bacharelato, resulta tamén eficaz para 
avaliar a práctica docente e garantir a equidade nas cualificacións desta e 
outras materias. O profesor que quixera aplicar criterios arbitrarios ou pouco 
transparentes, pode ver as súas decisións revocadas, tras un expediente de 
reclamación deste tipo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Nestos primeiros dias de Outubro ainda non temos prevista ningunha saída con
estos grupos de Bacharelato. Se máis adiante surxe a oportunidade de visitar 
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algunha exposición que teña relación coa matemática, é interesante leva-lo 
alumnado para que a vexa.
En calquera caso, en 2º o programa é moi longo e a selectividade presiona 
para que non quede nada sen ver, e sobre todo nótase dita presión no 3º 
trimestre, o que leva sempre á inevitable consecuencia de deixar de lado 
todalas actividades extraescolares e centrarse nas clases ordinarias para 
rematar a tempo toda a materia.
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O alumnado de 2º Bacharelato é o máis homoxéneo de todo o ensino 
secundario, en canto a capacidade e interese pola asignatura. O feito de que é 
un ensino elexido, non obrigatorio e con moita optatividade, contribúe a dita 
homoxeneidade. Tamén debemos ter en conta que ós 17-18 anos xa se nota 
moito o compromiso cos estudios e a responsabilidade individual crece.
As medias de atención á diversidade consistirán en reforza-lo aprendizaxe 
daqueles alumnos máis atrasados con boletíns de exercicios e problemas 
extras, que deberán facer na casa. A lonxitude do programa non permite 
demoras, e nas sesións de clase non haberá tempo para pararse moito co 
alumnado máis lento. 
E no caso de atopar algún alumno cunha capacidade superior, é importante 
proporcionarlle tamén material de ampliación en forma de problemas máis 
difíciles, pequenas investigacións e sobre todo sitios de internet donde pode 
practica-lo aprendido e descubrir novos contidos que amplien os seus 
coñecementos matemáticos.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

O currículo de Bacharelato sinala que as diferentes materias deben contribuír á
formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns, consumidores 
responsables, sensibles ó medio natural, preocupados por manter unha boa 
saúde física e mental, educados para a paz, a igualdade de oportunidades 
entre os dous sexos, etc. Como é ben sabido, trátase de temas que non 
constitúen por si sós materias específicas, nin deben ser tratados como algo 
aparte do programa de cada materia, senón que deben impregnar a realidade 
do Instituto desde cada unha das disciplinas. A actitude do profesorado e o seu
exemplo deben ser, neste senso, elementos permanentes de loita contra a 
discriminación, a degradación do medio e os comportamentos perigosos para a
saúde. Unha actitude informativa e un espítritu de convencer máis que de 
meramente sancionar, dan xeralmente mellores resultados nestos campos.  

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e as aportacións que o
profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
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temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as modificacións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

------------------------o----------------------
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 MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS
2º BACHARELATO 

OBXECTIVOS 

Esta materia, optativa en 2º de Bacharelato , aborda varios ámbitos temáticos 
das Matemáticas, todos eles co denominador común da súa aplicación práctica
noutros eidos científicos ou técnicos, do seu nivel de abstracción baixo, e do 
seu tratamento e resolución mediante o uso dos ordenadores. Os bloques de 
contidos pertencen  a maioría a Estatística (descriptiva, inferencial, 
probabilidade, procesos estocásticos,…) e algúns outros á Matemática 
Aplicada (tratamento numérico de problemas de análise e de álxebra).
A utilidade da estatística para o alumnado que pretende facer carreiras de 
ciencias é incuestionable. O raro é que esta parte fundamental da Matemática 
fose desprazada das probas da Selectividade, porque en case todalas carreiras
de ciencias é unha asignatura importante e por suposto útil, xa que dota ó 
alumnado dos instrumentos científicos necesarios para manexar e cuantificar 
situacións de incerteza.
Esta asignatura dispón de 2 sesións semanais, o que fai un total aproximado 
de 60 sesións no curso (en 2º de Bacharelato a 3ª avaliación remata algo antes
polas probas de selectividade)
Pretendemos acada-los seguintes obxectivos co ensino da materia:
1- Relaciona-la estatística e a probabilidade coas outras áreas do saber, 
especialmente cos mundos biolóxico, físico e tecnolóxico.
2- Utiliza-la estatística na toma de decisións cunha base racional e científica.
3- Comprende-los conceptos, procedementos e métodos estatísticos e 
numéricos que permitan modelizar matemáticamente situacións problemáticas 
da realidade e resolvelas dun xeito eficaz.
4- Levar a cabo investigacións que requiran a elaboración de series de datos, 
táboas, e gráficas como un modo de organizalos e interpretalos de forma 
coherente.
5- Utiliza-la linguaxe estatística para cuantificar racionalmente situacións de 
incerteza e podelas tratar coa metedoloxía das ciencias.
6- Utiliza-los métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, 
tendo en conta a precisión requerida dacordo coa situación formulada e 
valorando a necesidade de verificación e interpretación dos resultados.
7- Aprecia-la importancia da estatística no intento do home de coñece-lo 
mundo, valorando as actitudes asociadas a ela como a análise crítica, o 
cuestionamento de ideas intuitivas, ou a necesidade de verificación do obtido.
8- Profundar no manexo das ferramentas tecnolóxicas (busca de información 
en internet, cálculos e gráficos co ordenador) coas que hoxe en día se traballan
todolos problemas numéricos e estatísticos que poidan plantexarse.
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BLOQUES DE CONTIDOS

1.- PROGRAMACIÓN LINEAL.
CONTIDOS
- Desigualdades lineales con 2 variables. Funcións de 2 variables.
- Rexión factible dun problema. Función obxectivo. Solución factible.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Representación gráfica no plano das solucións de inecuacións lineales con 2 
incógnitas.
- Aprehensión do concepto de función lineal sobre o plano (con 2 variables 
independentes). Optimización de funcións sobre unha superficie.
- Plantexamento de problemas de programación lineal, e resolución dos 
mesmos nos casos en que haxa 2 incógnitas. Tratamento das solucións non 
enteiras.

Sesións: 12

2.- ESTATÍSTICA DESCRIPTIVA.
CONTIDOS
- Análise e tratamento de datos: gráficas usuais. Parámetros estatísticos de 
centralización e dispersión.
- Variable estadística bidimensional. Covarianza, correlación. Regresión.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Interpretación de fenómenos sociais e económicos nos que interveñen dúas 
variables a partir da representación gráfica dunha nube de puntos. Grao de 
relación entre dúas variables estatísticas. Regresión lineal. Extrapolación de 
resultados.
- Recolleita e tabulación de datos. 
- Cálculo e comprensión do significado dos parámetros estatísticos máis 
comúns: moda, media, mediana, varianza, desviación  típica.
- Interpretación e elaboración de representacións gráficas de distribucións 
bidimensionais (nubes de puntos). 
- Cálculo da covarianza. 
- Cálculo do coeficientes de correlación lineal. 
- Interpretación de coeficientes de correlación: signo e valor. 
- Cálculo de coeficientes de regresión lineal. 
- Cálculo e comprensión do significado dos parámetros estatísticos máis 
comúns: moda, media, mediana, varianza, desviación  típica.

Sesións: 10

3.- PROBABILIDADE.
CONTIDOS
- Experimentos determinísticos e aleatorios. Espacio muestral. Alxebra de 
sucesos.
- Probabilidade: propiedades. Sucesos compostos: diagramas de árbore.
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- Probabilidade condicionada. Teorema das probabilidades totais e de Bayes.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Utilización de diagramas para a formulación de problemas de probabilidade. 
- Desenvolvemento de estratexias para a resolución de problemas de 
probabilidade. 
- Resolución de problemas de probabilidade de crecente dificultade, sobre todo 
aqueles nos que  se aplican os dous teoremas.

Sesións: 12

4.- DISTRIBUCIÓN BINOMIAL E NORMAL.
CONTIDOS
- Unha distribución de probabilidade discreta: a binomial.
- Unha distribución de probabilidade continua: a normal.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Cálculo e interpretación da esperanza matemática. 
- Aplicación da distribución binomial a problemas da vida real. 
- Representación gráfica de distribucións de probabilidade continuas. 
- Cálculo de probabilidades a través da función de densidade. 
- Utilización de táboas para o cálculo de probabilidades en N (0,1). 
- Tipificación de distribucións normais. 
- Aproximación de distribucións binomiales á distribución normal. 
- Resolución de problemas baseados en situacións nas que as  probabilidades  
se distribúen de forma binomial.
- Resolución de problemas baseados en situacións nas que as  probabilidades 
se distribúen de forma normal. Manexo das táboas.

Sesións: 10

5.- MOSTRAXE E INFERENCIA.
CONTIDOS
- Poboación e mostra. Censos e enquisas. Tipos de mostraxes.
- Parámetros poboacionais e estatísticos muestrais.
- O concepto da distribución no mostraxe.
- Estimación puntual e por intervalos en poboacións normais.
- Outra forma de face-lo mesmo: contraste de hipótese.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Deseño e elaboración completa dunha enquisa, con datos reais: mostraxe, 
deseño do cuestionario, traballo de campo, recolleita de datos e volcado no 
programa, cálculo de parámetros, gráficos descriptivos, estimación puntual e 
por intervalos de parámetros da poboación.
- Resolución de problemas de inferencia aplicados a outras áreas científicas. 
Sesións: 5
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6.- CADEAS DE MARKOV.
CONTIDOS
- Cadea de Markov: estados, matriz de transicións a unha etapa.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Deseño do modelo matemático que incorpore tódolos elementos esenciais 
dun problema que poida tratarse co uso dunha cadea de Markov: cálculo da 
matriz estocástica.

Sesións: 3

7.- INTERPOLACIÓN. MÉTODOS NUMÉRICOS DE RESOLUCIÓN DE 
ECUACIÓNS E SISTEMAS.
CONTIDOS
- Interpolación polinómica. Axuste dunha función. Extrapolación.
- Resolución numérica de ecuacións: método de bisección, da secante e da 
tanxente.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Resolución de situacións nas que a partir duns poucos datos hai que 
reconstruir a función que os xenera. 
- Resolución numérica de ecuacións de todo tipo (lóxicamente ecuacións que 
non se poidan resolver de xeito ordinario) extraidas de contextos das Ciencias 
da Natureza ou da Física.

Sesións: 4

8.- INTEGRACIÓN NUMÉRICA.
CONTIDOS
- O vello problema da área baixo unha curva. A integral definida. Teorema do 
valor medio do cálculo integral.
- Métodos iterativos de resolución: de Simpson, dos rectángulos, dos trapecios.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
- Aplicación dos métodos numéricos sinalados para o cálculo de superficies 
baixo a gráfica de diversas funcións (lóxicamente serán funcións que non teñan
integral indefinida calculable).

Sesións: 3

TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: Bloques 1- 2
2ª Avaliación: Bloques 3- 4- 5
3ª Avaliación: Bolques 6- 7- 8
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

- Ser capaz de resolver problemas de probabilidade condicionada ou non, e 
aqueloutros nos que se utiliza o teorema de Bayes.
- Construi-la cadea de Markov que modela unha situación que admite varios 
estados e que evoluciona aleatoriamente co tempo.
- Calcular a distribución estacionaria e límite dunha cadea de Markov e darlle 
significado ás mesmas.
- Saber facer un estudo estatístico completo: elección da mostra, toma de 
datos, cálculo de estatísticos mostrais e inferencia de parámetros da 
poboación.
- Resolver problemas que se axustan á distribución binomial.
- Saber manexa-las taboas da distribución normal, calcular probabilidades, 
tipifica-la e resolver problemas sobre poboacións que se distribúen 
normalmente. 
- Analizar cuantitativa e cualitativamente os compoñentes básicos dunha serie 
cronolóxica.
- Traducir calquera problema de programación lineal con 2 variables á linguaxe 
alxebraica, e resolvelo axeitadamente.
- Calcular a superficie limitada por unha curva e o eixe de abscisas, ou por 2 
curvas, no intervalo e coa precisión requerida.
O alumnado terá superada a asignatura cando acredite ter asimilados todos  
estos obxectivos mínimos:
- Traducir un problema de programación lineal sinxelo á linguaxe alxebraica, e 
resolvelo.
- Calcular e interpretar medidas de centralización e dispersión.
- Calcular o coeficiente de correlación lineal e a recta de regresión de 
distribucións bidimensionais.
- Saber facer un estudo estatístico completo: elección da mostra, toma de 
datos, cálculo de estatísticos mostrais e inferencia de parámetros da 
poboación.
-Utilizar diagramas e resolver problemas de probabilidade.
- Ser capaz de resolver problemas sinxelos de probabilidade e de probabilidade
condicionada.
-Distinguir entre distribucións discretas e continuas e resover problemas coas 
mesmas.
 
Para superar esta asignatura deben dominarse as destrezas que se 
relacionaron previamente como obxectivos mínimos , xa que son as técnicas 
instrumentais básicas que consideramos más importantes. 
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 
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METODOLOXÍA E RECURSOS DIDÁCTICOS
A principal diferencia desta materia coa de Matemáticas II deste mesmo curso, 
é que o tratamento dos contidos non é tan formal e abstracto, senon que vai 
directamente ao que interesa: resolver o problema que estamos a estudar, non 
importa moito cómo, con tal de resolvelo. Neste senso, e sobre todo estou 
pensando nos métodos numéricos, esta asignatura fai un pouco as cousas ao 
bruto (coa axuda do ordenador, por suposto), sen a elegancia das deduccións 
Matemáticas habituais, pero coa precisión que requira o caso (os métodos son 
iterativos e vannos aproximando á solución exacta, que nunca se atopa 
totalmente). Sen embargo, non estou dicindo que non haxa teoría, ou que sexa 
irrelevante, senon que a asignatura permite ao alumnado acercarse ós 
problemas matemáticos desde unha óptica distinta, menos rigurosa pero á 
miudo máis efectiva que a tradicional. É un pouco o tipo de tratamento que fan 
os enxeñeiros ou arquitectos, fronte ós licenciados: o principal é resolve-la 
cuestión que teñamos entre as maos, sen pensar moito na metodoloxía, nas 
xeralizacións e en definitiva na Ciencia que hai detrás do método que usamos. 
A forma de da-la clase será eminentementa práctica: tras as pertinentes 
explicacións teóricas ou a descripción do problema que imos abordar, o 
alumnado terá que pensar e traballar de xeito máis ou menos autónomo. 
Haberá cousas que as resolvan na clase, e outras na casa. Haberá traballos 
longos (estatística) que nos levaran varias sesións, e outras aplicacións so uns 
poucos minutos (feitas no ordenador).
Non haberá libro de texto oficial, que teña que mercar o alumnado. O profesor 
pode dicta-las clases baseándose nos libros: "Métodos estatísticos e 
numéricos" da Ed. Baía; ou ben utiliza-lo libro de Matemáticas II e Matemáticas 
aplicadas ás CCSS II de Ed. Anaya ou de calquera outra para moitos temas de 
estatística e Programación lineal. 

ACCIÓNS DO PLAN DE INTEGRACIÓN TIC
Usaremos a folla de cálculo Excel. A elección deste programa xustifícase por 3 
motivos: 
- É un programa que case todo o mundo o ten na casa co paquete Office.
- Non leva moito tempo explicar o manexo das cousas mínimas que se 
necesitan para poder traballar en todolos temas desta materia. 
- O dominio deste programa pode resultar tamén útil no futuro para o 
alumnado, xa que se usa moito nas empresas, contabilidade, etc.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE DE AVALIACIÓN
Faremos unha única proba escrita en cada trimestre, e pensamos que agora 
non puntuan xa o traballo de clase, sair ó encerado, a asistencia regular, etc.
O traballo de clase fronte o ordenador reflectirase na propia proba escrita, que 
pode incluir (nos temas que o requiren: por exemplo, nos métodos numéricos 
dase por suposto) unha actividade co excel.
O alumno é maior e sabe que todo eso é importante porque conduce a unha 
boa aprendizaxe, e que dito coñecemento ponse de relieve logo na proba 
escrita. Polo tanto as notas que contan agora serán únicamente as das probas 
obxectivas. Deben acostumarse a esto pois na universidade é así o 
procedemento.
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Ó remate de cada avaliación, haberá unha proba de recuperación da mesma 
para os alumnos que a teña suspensa.
O exame de Setembro abrangue toda a materia do curso.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O alumnado de 2º Bacharelato é o máis homoxéneo de todo o ensino 
secundario, en canto a capacidade e interese pola asignatura. O feito de que é 
un ensino elexido, non obrigatorio e con moita optatividade, contribúe a dita 
homoxeneidade. Tamén debemos ter en conta que ós 17-18 anos xa se nota 
moito o compromiso cos estudios e a responsabilidade individual crece.
As medias de atención á diversidade consistirán en reforza-lo aprendizaxe 
daqueles alumnos máis atrasados con boletíns de exercicios e problemas 
extras, que deberán facer na casa. A optatividade desta materia permite 
demoras, e nas sesións de clase haberá tempo para pararse co alumnado máis
lento. 
E no caso de atopar algún alumno cunha capacidade superior, é importante 
proporcionarlle tamén material de ampliación en forma de problemas máis 
difíciles, pequenas investigacións e sobre todo sitios de internet donde pode 
practica-lo aprendido e descubrir novos contidos que amplien os seus 
coñecementos matemáticos. Neste senso, non se descarta que algúns 
alumnos aprendan algúns rudimentos de programación informática, ben a 
través de sentencias de visualbasic para aplicar co Excel ou ben directamente 
nun compilador como o de logo.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Non se programan actividades, en principio, nesta materia de 2º de 
Bacharelato, ainda que estamos abertos a participar en algunha iniciativa que 
surxa.

TEMAS TRANSVERSAIS
O currículo de Bacharelato sinala que as diferentes materias deben contribuír á
formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns, consumidores 
responsables, sensibles ó medio natural, preocupados por manter unha boa 
saúde física e mental, educados para a paz, a igualdade de oportunidades 
entre os dous sexos, etc. Como é ben sabido, trátase de temas que non 
constitúen por si sós materias específicas, nin deben ser tratados como algo 
aparte do programa de cada materia, senón que deben impregnar a realidade 
do Instituto desde cada unha das disciplinas. A actitude do profesorado e o seu
exemplo deben ser, neste senso, elementos permanentes de loita contra a 
discriminación, a degradación do medio e os comportamentos perigosos para a
saúde. Unha actitude informativa e un espítritu de convencer máis que de 
meramente sancionar, dan xeralmente mellores resultados nestos campos.
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PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e as aportacións que o
profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as modificacións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso. 
 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación, como o curso pasado, está publicada á disposición da 
comunidade educativa na web do noso centro:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia
no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

-------------------------O------------------------
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS I

1º  DE BACHARELATO
ASIGNATURA OPTATIVA

OBXECTIVOS

1. Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer 
para unha aprendizaxe ao longo da vida.
2. Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e
desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC.
3. Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, 
para obter, avaliar e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e 
contribuír á aprendizaxe doutros.
4. Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e 
conducir unha investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar
decisións informadas usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.
5. Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, 
culturais e sociais relacionados coa tecnoloxía.
6. Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento
da tecnoloxía; adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio 
constante de reflexión e práctica democrática ante o uso das TIC.
7. Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as 
aprendizaxes, relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e 
materias, asumíndoas de maneira que sexan transferibles e aplicables en 
diversas situacións e contextos de ensino-aprendizaxe a través das TIC.
8. Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, 
interrelacionado e cambiante.
Tamén quero engadir algúns obxectivos da materia que teñen carácter 
actutudinal, como os seguintes:
9. O esforzo e o traballo propio e orixinal como medio de expresión persoal ou 
de grupo.
10. Ter a mente aberta as tendencias de futuro e posibilidades que as TIC nos 
vai ofreciendo día a día. A evolución da sociedade fronte á evolución 
tecnolóxica.
11. Actitude positiva fronte ao uso da tecnoloxía para apoiar a colaboración, a 
aprendizaxe e a produtividade.
12. Aprendizaxe ao longo da vida: aprender a formarse dun xeito autodidacta.
13. Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade e á 
seguridade persoal na interacción en contornos virtuais e redes sociais.

CONTIDOS.
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1.- PC E SISTEMAS OPERATIVOS
1.1-Buscar, elexir, baixar e instalar programas (softonic, dowload.com, 
alertantivirus, sourceforge.net).
1.2-Foros onde resolver as dúbidas (Pcconsultas, computerfacil.com/foros, 
foroz.org/foroz/index.php, etc).
1.3-Mantemento do equipo en Windows XP:
Opcións de carpeta e ver extensións de arquivos sempre: tipos máis comúns 
exe com pdf doc txt odt htm..., liberar espazo en disco, actualizacións de 
seguridade de XP e de flash de Sun.
Desfragmentar o disco duro, utilidades na shell de comandos cmd. 
Accesos directos, menus e a verdadeira estructura dos arquivos no disco duro.
contas de usuario, o kernel do sistema, servizos e subprocesos, 8 rings, 
administrador de tarefas, a GUI, ferramentas do sistema e administrativas
restaurar o sistema: crear puntos de restauración, asistencia remota, o rexistro,
algo moi delicado!!: a edición (regedit) e copia do mesmo, claves importantes e 
trucos.
Compresión e descompresión de arquivos con Winzip e Izarc.
1.4 -Consellos de seguridade: ver o curso de antivirus de Panda e responder a 
varias preguntas.
Visitar alertantivirus, inteco ou a asociación de internautas e ler sobre 
seguridade para expoñer alguns consellos oralmente.
Localizar e descargar antivirus e cortalumes gratis.
Saber cómo se fai un backup.
Anotarse a un boletin electrónico (de Pandalabs ou Oxigen) e ler os datos 
semanais que mandan, limpeza de malware con Ad-aware (descarga, 
instalación e execución), Pccleaner e o rexistro (descarga, instalación e 
execución), Spyboot (descarga, instalación e execución), privacidade na rede, 
o perigo da inxenieria social, formas de navegación anónima con proxys, https, 
criptografía (un vistazo a criptonomicon e criptopolis).
1.5- Sistemas operativos:
Busca en internet algunhas características dos diferentes sistemas, ver o 
porcentaxe de uso global que ten cada un.
1.6-A suite Openoffice:
Creación dunha base de datos de libros (ou de persoas) entre todos, usando o 
programa Base.
Publicacións con Publisher nos portátiles da Fao: usar os portátiles para facer 
un tríptico con Publisher.
Presentacións dun tema doutra asignatura con Impress. 
Repaso de Writer (creación de hipertextos longos e de varios niveis no sentido 
de que un link leve a un texto con outros links a sua vez. Pode combinarse 
Write co bloc de notas para os textos sen saida). Exportación a PDF dos 
resultados... 
Calc: creación de gráficas para usar noutras aplicacions de openoffice.

2.- MULTIMEDIA
2.1- Audio:
Formatos e calidades, wav, mp3, ogg, 
Grabación e edición de audio con Audacity.
Engadir outros efectos a pistas de voz ou música: eco ao final, reverberación 
amplia, etc...
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Crear un arquivo de audio a partir dun texto na web: vozMe, Sonowebs, 
acapela.tv. 
Podcasts. Buscar e oir alguns. Crear e compartir en internet.
Audiobooks. Buscar e oir alguns, posiblemente en inglés. Gardar urls.
Radio en internet. Sintonizar emisoras. Escoitar e buscar temas. Pandora. 
Last.fm, yes.fm.
Usar  findsounds para encontrar arquivos de sonidos de ambente. 

2.2- Video: 
Youtube e outros portais de videos (dalealplay, meneame).
Masstube e complementos de Mozilla para gardar video flv.
Formatos de video e codecs, grabación de video propio cunha cámara dixital. 
Edición con Sony Vegas.
Extracción con Shrink, grabación en disco con Infrarecorder, creación dun 
DVD.
2.3- Imaxes:
Flickr e outros bancos de imaxes colaborativos. 
Grabación e organización de galerias con Picasa, edición con The Gimp.
Creación de un cómic en toondoo e outro en toonlet.
Debuxo na web 2.0 con queeky. 
Creación dun logotipo de empresa con Draw ou na web con imagetool.
Arte dixital na web.
Decarga de google Sketchup e creación de modelos 3D co programa. Ver os 
que xa hai na galeria 3D de google, e subir algunho se está ben. Integración da
galeria 3D con googlearth e co sketchup.
Retocar imaxes: splashup, fotoflexer, flaunt, pixenate,
Debuxar esquemas e mapas conceptuais con mindmeister.
2.4- Deseño Web: 
Consellos de diseño, erros máis comuns. A importancia do contido.
Usabilidade e atractivo da web.Os colores: o eterno problema das 
combinacions. Color Scheme Designer.
Editor web libre NVU.
Código HTML , scripts en Java ou Javascript, actionscript e flash.
Blogs (creación dunha web on-line con jimdo).
Facendo as nosas wikis en wik.is. 

3.- INTERNET
3.1- Internet tamén ten a súa historia: (crear un hipertexto con todo esto)
La red Darpa, Telnet y los pioneiros de internet (Stallman, Torwalds, Berners-
Lee), a cultura hacker e a tecnomeritocracia nas universidades americanas, o 
nacemento do movemento GNU.
Copyright e copyleft: as diferentes visions sobre dereitos de propiedade 
intelectual. O movimiento opensource. Conflictos coas productoras de medios.
O futuro de internet: XML e as investigacións sobre a web semántica.
3.2.- Buceando en internet: o pozo sen fondo:
Busquedas intelixentes. A rede indexada e a invisible. Metacrawler, Fravia e 
Searchlores.
- Compartición de marcadores: del.icio.us, Mr.Wong.
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Infojobs e outros portais de búsqueda de emprego.
Máis webs útiles: sindicacion de contidos feeds RSS , complementos de 
Mozilla, Mashups, Xeolocalización: Sigpaq e as fincas. De Googlearth   á Web 
xeográfica.

3.3- Aplicacions on-line, o futuro na rede: 
Xestión de proxectos con   toggl.
Google Docs (crear un documento on-line por grupo) 
Google Labs, Slideshare, Surveymonkeys (ver primeiro os videotutorials, e logo
diseñar unha enquisa por grupo.)

3.4- Debaixo do capó: cómo funciona internet.
Direcciones IP (en asociacion de internautas podese ver o lugar xeográfico 
dunha IP), URL, protocolos TCP/IP e UDP, mail, news e FTP, sockets, nodos, 
trazas (tracert), speedtests, portos, servidores DNS, direccións fixas e DHCP
facendo ping, a memoria caché, o servidor proxy. 

4.- REDES E COMUNICACIÓNS
4.1-Redes: tipos e arquitecturas de rede, de equipo a equipo, redes cableadas 
cliente-servidor, LAN e WAN, redes sen fios bluetooth, Wifi 802.11,
Wimax, uso das PDAs e os teléfonos móviles para conectarse entre sí. Os 
sistemas operativos para móviles (Symbian, Android  e outros).
4.2- Comunicacions diversas:
Correo electrónico, servidores POP3 e SMTP, programas de mensaxería 
instantanea, Twitter, webcams e videoconferencia con Netmeeting.
Escritorio remoto: configuración do cliente e o servidor.

TEMPORALIZACIÓN
1ª Avaliación: Bloques 1
2ª Avaliación: Bloque 2 
3ª Avaliación: Bloques 3 e 4 

METODOLOXÍA E RECURSOS
A meirande parte do traballo será práctico, e supoño que se levará a cabo na 
aula de informática. Poden ser de moita utilidade tamén os portátiles da 
Fundación, sobre todo para facer redes e comunicacións entre os PCs fixos e 
os portátiles (redes VPN, asistencia remota, videoconferencia, voz sobre IP, 
etc). Hay tamén moitos aparellos que terán que traer os alumnos cada un o 
seu, pero hoxe en dia case todo o alumnado dispón de auriculares, cámaras de
fotos e video dixitais (mesmo os móviles teñen esas funcións), webcams, 
gravadoras de sons (de novo os móviles ou os MP3 o fan), etc. 
Ainda que os contidos da materia poidan parecer “divertidos” e “lúdicos”, o 
certo é que son bastante extensos, e leva tempo e traballo dominar tantos 
programas, cada un con moitas funcións e posibilidades. Polo tanto as catro 
sesións semanais serán moi útiles para desenvolver ditos contidos, e incluso 
outros que vaian surxindo ao longo do curso. Porque a velocidade na 
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innovación tecnolóxica nestes campos é realmente vertixinosa, e o feito de 
estar atentos e lendo semanalmente os blogs TIC que se seleccionaron 
(barrapunto, microsiervos, pixelydixel, wired, papelcontinuo, xataka) seguro que
nos fará atopar centos de novos sitios e aplicacións web, e novidades de 
hardware e software que irémos engadindo á nosa repleta lista de marcadores 
e á nosa programación do vindeiro curso.
De feito, o profesor está constantemente dando consellos e corrixindo o traballo
dos alumnos, e dito traballo non é de escoitar nin de tomar apuntes, é activo no
sentido de que aprenden facendo, e as tarefas propostas sempre leven consigo
unha dose de búsqueda e elaboración de informacións necesarias para 
desenvolver o traballo proposto. Unha parte nada desdeñable da labor docente 
nesta materia non está no técnico, que o hai, senón no artístico, na 
imaxinación. Porque os problemas técnicos se resolven con certa facilidade, 
hai enormes bases de coñecemento, foros onde preguntar, moitas 
posibilidades de que te axuden, pero á hora da verdade, o difícil é deseñar con 
gusto, atopar combinacións de color impactantes e atractivas, ter ideas sobre 
os efectos sonoros que poden quedar ben, etc. E é nese campo onde surxen 
as diferenzas nas capacidades, as que fan que un traballo resulte pobre, triste 
ou ben interesante, profesional. 

CRITERIOS DE AVALIACION, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

O mínimo esixible para a superación da materia consiste na utilización básica 
de todos e cada un dos programas (ou servizos web) que reflectimos na 
programación. Falo de utilización básica para referirma a saber facer a cousa 
que o programa edita, ainda que non esté moi ben feita. Por exemplo se 
estamos a falar de googledocs, hai que saber rexistrarse e crear un 
documento, ainda que o seu formato non estea moi coidado.
Evidentemente o alumnado que en 4º xa cursou a materia de informática, ten 
máis posibilidades de entender moitas cousas, e sobre todo máis práctica e 
velocidade traballando con ordenadores e programas.
Cada trimestre teremos unha proba escrita cos contidos máis teóricos e outra 
de práctica coas aplicacións dese trimestre. A nota de avaliación sairá da 
media de ditas probas, e posteriormente será modificadad polas anotacións do 
traballo persoal na clase e na casa que o profesor terá anotadas.
Esta modificación non poderá restar puntos, e o máximo que pode subir dita 
media  será de 2 puntos.
 Pensemos que case todos os traballos que están a facer constantemente os 
rapaces son supervisados polo docente de forma visual, ou ben recibidos 
directamante no seu correo electrónico, de modo que a avaliación resulta 
permanente, diaria.
Como en todas as materias, se temos varios grupos e profesores, o exame de 
Setembro será común para todos para unificar contidos e criterios entre todos 
os grupos. 
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
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autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O Departamento non ten previstas actividades extraescolares nesta asignatura.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Nesta materia cada alumno fai os exercicios ao seu ritmo, e deste xeito a 
atención á diversidade é total, pois o profesor explica individualmente a cada 
un, e ofrece a sua axuda só naqueles puntos que eles non conseguen arranxar 
por se mesmos.

PROGRAMA DE REFORZO E RECUPERACIÓN DE PENDENTES

Se tivesemos alumnos de 2º coa materia pendente de 1º, o profesor lles faría  2
probas, unha na 1ª avaliació dous primeiros bloques e outra na 2ª dos bloques 
terceiro e cuarto. Ditas probas estarían baseadas nas destrezas mínimas xa 
reflectidas no epígrafe correspondente a criterios de avaliación.

PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e as aportacións que o
profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as modificacións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación está publicada á disposición da comunidade educativa na 
web do noso centro:

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia

no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

--------------------------------O---------------------------------------
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS II

2º  DE BACHARELATO
ASIGNATURA OPTATIVA

OBXECTIVOS

1. Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer 
para unha aprendizaxe ao longo da vida.
2. Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e
desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC.
3. Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, 
para obter, avaliar e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e 
contribuír á aprendizaxe doutros.
4. Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e 
conducir unha investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar
decisións informadas usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.
5. Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, 
culturais e sociais relacionados coa tecnoloxía.
6. Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento
da tecnoloxía; adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio 
constante de reflexión e práctica democrática ante o uso das TIC.
7. Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as 
aprendizaxes, relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e 
materias, asumíndoas de maneira que sexan transferibles e aplicables en 
diversas situacións e contextos de ensino-aprendizaxe a través das TIC.
8. Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, 
interrelacionado e cambiante.
Tamén quero engadir algúns obxectivos da materia que teñen carácter 
actutudinal, como os seguintes:
9. O esforzo e o traballo propio e orixinal como medio de expresión persoal ou 
de grupo.
10. Ter a mente aberta as tendencias de futuro e posibilidades que as TIC nos 
vai ofreciendo día a día. A evolución da sociedade fronte á evolución 
tecnolóxica.
11. Actitude positiva fronte ao uso da tecnoloxía para apoiar a colaboración, a 
aprendizaxe e a produtividade.
12. Aprendizaxe ao longo da vida: aprender a formarse dun xeito autodidacta.
13. Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade e á 
seguridade persoal na interacción en contornos virtuais e redes sociais.

CONTIDOS

Bloque 1 – Bases de datos
Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de datos. Variables, vectores e
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matrices. Listas, pilas e colas. Estructuras definidas polo programador.
O programa Base de Libreoffice.
Creación dunha base de datos sinxela.
Creación e edición das diferentes taboas de datos.
Ejecución de consultas simples y complexas.
Informes a partir dos datos dunha base.
Formularios para introducción de datos na base.
Claves principais e relacións lóxicas entre as taboas da base de datos.

Bloque 2 - Programación
Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado.
Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques
fundamentais.
 Aplicar  algoritmos  á  resolución  dos  problemas  máis  frecuentes  que  se
presentan ao traballar con estruturas de datos.  Desenvolve  algoritmos
que  permitan  resolver  problemas  aritméticos  sinxelos,  elaborando  os
correspondentes diagramas de fluxo.
 Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas
de repetición.
 Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en
subproblemas e definindo algoritmos que os resolven.
 Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para  solucionar
problemas que impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas.
 Execución, proba, depuración e documentación de programas.
Analizar a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando
os elementos propios da linguaxe de programación utilizada.
Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código
determinado, partindo de determinadas condicións.
Programación modular: módulos, procedementos e funcións.

Bloque 3 - Seguridade
Seguridade lóxica.  Tipos de ameaza e  técnicas de vixilancia  dos sistemas:
protección contra virus e respaldo de información.
Seguridade física: protección física das redes.
Tipos de código malicioso e usos: virus, troianos, portas traseiras e publicitario. 
Medidas  físicas  e  lóxicas  de  seguridade  en  redes:  devasas,  copias  de
seguridade,  sistemas  de  control  de  acceso,  monitorización  de  sistemas  e
análise de arquivos con logs.

Bloque 4 – Realidade Aumentada
Conceptos previos e idea do que ofrece a realidade aumentada.
O programa aurasma e a App de Aurasma: forma de crear triggers.
Tipos de imaxes trigger e dificultades con algunhas delas.
Os contidos ocultos que se lanzan.
Aspectos relacionados co peso dos contidos e o ancho de banda da conexión.
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Proxecto de creación de Realidade Aumentada, contextualizada en Arteixo.

TEMPORALIZACIÓN  

1ª Avaliación : Bloque 1 e o 2 ata estructuras de bucle.
2ª Avaliación:  Resto de Bloque 2
3ª Avaliación: Blooques 3 e 4 .

METODOLOXÍA E RECURSOS

A meirande parte do traballo será práctico, e se levará a cabo na aula de 
informática.
No bloque 4 é imprescindible o uso do móvil persoal, pois cada alumno fará 
uso del constantemente para poder ver as capas de realidade aumentada que 
ten que crear, ainda que dita creación a facemos desde un ordenador de 
escritório.
 Hai tamén outros aparellos que terán que traer os alumnos cada un o seu, 
pero hoxe en dia case todo o alumnado dispón de auriculares, cámaras de 
fotos e video dixitais (mesmo os móviles teñen esas funcións), webcams, 
gravadoras de sons (de novo os móviles ou os MP3 o fan), etc. 
Ainda que os contidos da materia poidan parecer “divertidos” e “lúdicos”, o 
certo é que son bastante extensos, e leva tempo e traballo dominar tantos 
programas, cada un con moitas funcións e posibilidades. Polo tanto as catro 
sesións semanais serán moi útiles para desenvolver ditos contidos, e incluso 
outros que vaian surxindo ao longo do curso. Porque a velocidade na 
innovación tecnolóxica nestes campos é realmente vertixinosa, e o feito de 
estar atentos e lendo semanalmente os blogs TIC que se seleccionaron 
(barrapunto, microsiervos, pixelydixel, wired, papelcontinuo, xataka) seguro que
nos fará atopar centos de novos sitios e aplicacións web, e novidades de 
hardware e software que irémos engadindo á nosa repleta lista de marcadores 
e á nosa programación do vindeiro curso.
De feito, o profesor está constantemente dando consellos e corrixindo o traballo
dos alumnos, e dito traballo non é de escoitar nin de tomar apuntes, é activo no
sentido de que aprenden facendo, e as tarefas propostas sempre leven consigo
unha dose de búsqueda e elaboración de informacións necesarias para 
desenvolver o traballo proposto. Unha parte nada desdeñable da labor docente 
nesta materia non está no técnico, que o hai, senón no artístico, na 
imaxinación. Porque os problemas técnicos se resolven con certa facilidade, 
hai enormes bases de coñecemento, foros onde preguntar, moitas 
posibilidades de que te axuden, pero á hora da verdade, o difícil é deseñar con 
gusto, atopar combinacións de color impactantes e atractivas, ter ideas sobre 
os efectos sonoros que poden quedar ben, etc. E é nese campo onde surxen 
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as diferenzas nas capacidades, as que fan que un traballo resulte pobre, triste 
ou ben interesante, profesional. 

CRITERIOS DE AVALIACION, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

O mínimo esixible para a superación da materia consiste na utilización básica 
de todos e cada un dos programas (ou servizos web) que reflectimos na 
programación. Falo de utilización básica para referirma a saber facer a cousa 
que o programa edita, ainda que non esté moi ben feita. Por exemplo se 
estamos a falar de Base, hai que saber crear unha e atopar datos de certa 
complexidade nela, ainda que o formato de salida desa consulta non estea moi 
coidado.
Cada trimestre teremos unha proba escrita cos contidos máis teóricos e outra 
de práctica coas aplicacións dese trimestre. A nota de avaliación sairá da 
media de ditas probas, e posteriormente será modificadad polas anotacións do 
traballo persoal na clase e na casa que o profesor terá anotadas.
Esta modificación non poderá restar puntos, e o máximo que pode subir dita 
media  será de 2 puntos.
 Pensemos que case todos os traballos que están a facer constantemente os 
rapaces son supervisados polo docente de forma visual, ou ben recibidos 
directamante no seu correo electrónico, de modo que a avaliación resulta 
permanente, diaria.
Como en todas as materias, se temos varios grupos e profesores, o exame de 
Setembro será común para todos para unificar contidos e criterios entre todos 
os grupos. 
No que atinxe aos criterios de promoción e titulación, axustarémonos ao 
disposto na LOMCE (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa) e no decreto que a desenvolve na nosa  Comunidade 
autónoma  (Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da Educación 
secundaria obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O Departamento non ten previstas actividades extraescolares nesta asignatura.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Nesta materia cada alumno fai os exercicios ao seu ritmo, e deste xeito a 
atención á diversidade é total, pois o profesor explica individualmente a cada 
un, e ofrece a sua axuda só naqueles puntos que eles non conseguen arranxar 
por se mesmos.
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PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Durante todo o curso, nas reunións do Departamento, o Xefe do Departamento 
fará un seguimento da programación e dos contidos desenvolvidos en cada 
grupo no que se imparte esta materia. De ditas reunións e as aportacións que o
profesorado vai facendo (sobre todo a conveniencia de impartir antes uns 
temas ou outros), o Xefe de Departamento obterá as modificacións que lle van 
servir para modificar a programación para o seguinte curso. 

Constancia de información ao alumnado
Esta programación está publicada á disposición da comunidade educativa na 
web do noso centro:

http://www.edu.xunta.es/centros/iesmanuelmurguia

no apartado correspondente ao Departamento de Matemáticas.

--------------------------------O---------------------------------------

  

Arteixo,  12  de Outubro de 2017

O Xefe do Departamento

Asdo. Miguel Gómez Duaso
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