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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

O IES de Melide está emprazado na vila de Melide, capital do concello do mesmo nome, e tamén capital comarcal. Recibe principalmente 
alumnado dos concellos de Santiso, Melide e Toques, aínda que por dispoñer dun ciclo de Madeira tamén recibe alumnado doutros concellos. 

Ten adscritos os colexios públicos situados nos concellos Melide, Santiso e Toques.  

O sistema produtivo da comarca, que ademais dos tres concellos indicados tamén inclúe Sobrado dos Monxes,  está pouco diversificado e 
baséase esencialmente no sector primario, completado cunha importante potencialidade turística por zona de paso do camiño de Santiago. A 
gandaría posúe un importante dinamismo, cunha orientación esencialmente láctea. 

A vila de Melide está volcada no sector servizos, e aglutina  case o 28% da poboación comarcal, tendo gañado parte da mesma (un 36%) 
no decenio 1981-1991, debido ó retorno de emigrantes. Esta tendencia á concentración en Melide tamén supón a perda da mesma no rural, 
tendo perdido algunha parroquia máis do 30% da súa poboación na década dos 80. Pero, en xeral, a dinámica demográfica é de 
despoboamento, debido ó saldo vexetativo, por un lado, como ó balance migratorio, polo outro. 

A ocupación do territorio é alta, debido ó elevado número de aldeas (543, -inclúe Sobrado-), o que condiciona o transporte do alumnado ata 
o IES de Melide, empregando moito tempo nos seus desprazamentos entre a súa casa e o centro escolar. 

Por outra banda, no deseño da programación  para a etapa da ESO tivéronse en conta, entre outros, os seguintes aspectos:  

• O carácter obrigatorio da ESO, que nos leva a optar por un enfoque comprensivo.   

• As características psicolóxicas e evolutivas que presentan os alumnos e alumnas desta etapa.  

• O desenvolvemento cognitivo dos rapaces e rapazas destas idades: un aumento da memoria significativa fai que asimilen mellor o 
que aprenden, utilizan o pensamento lóxico para chegar a conclusións, a comunicación mellora debido ao incremento da linguaxe e son 
capaces de formular cuestións indirectas, progresivas, abstractas e xerarquizadas. 

• O grao de coñecemento do que se parte e as competencias claves  que deben acadar ao final da etapa.  

• O valor dos contidos como instrumento para resolver problemas do contorno do alumnado, sociais, tecnolóxicos, etc.  

• A incorporación dos recursos tecnolóxicos non só para tarefas rutineiras senón tamén para a análise e a transmisión de información.  

• Unha concepción cíclica do ensino das matemáticas, que provoca que os contidos de cada curso se apoien en contidos elementais 
de cursos precedentes, permitindo así repasar e fixar conceptos e procedementos para logo afondar neles ou amplialos.  

Para a o deseño da programación  na etapa do Bacharelato tivemos que ter en conta, xunto coas características do alumnado, os 
diferentes caracteres e finalidades das dúas modalidades de Bacharelato que se imparten neste centro. Así tívose en conta que:  

• O alumnado do Bacharelato caracterízase por unha acentuación e afianzamento dos cambios fisiolóxicos, psicolóxicos e sociais, 
unha maior autonomía persoal e preocupación pola inserción social, pero ao mesmo tempo un marcado interese por diferenciarse e 
construír a súa propia imaxe e personalidade.  

•  No ámbito cognitivo destaca un maior desenvolvemento do pensamento formal.  

• Na realización das temporalizacións tívose en conta ademais que as actividades lectivas realizaranse entre o 23 de setembro de 
2020 e o 19 de xuño de 2021 ambos os dous inclusive, agás para o segundo curso de Bacharelato onde as actividades lectivas rematarán 
de acordo coas datas previstas para a Proba de Acceso á Universidade, sen esquecer os períodos de vacacións de Nadal, Semana Santa e 
Entroido e os días non lectivos.  

 Ademais , a   presente Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas  ten as seguintes  normativas de referencia: 

- Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 
- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 
- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relación entre as competencias, os contidos e os 

criterios de evaluación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 
- Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, 
do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.  

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección 
para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 
oferta. 

- Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección 
para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa 
oferta. 

- Orde do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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- Orde ECD/462/2016, de 31 de marzo, pola  que se regula o procedemento de incorporación do alumnado a un curso de 
Educación Secundaria Obrigatoria ou de Bacharelato  do sistema educativo definido pola lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, 
para a mellora da calidade educativa, con materias non superadas do currículo anterior á súa implantación. 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de xulio, pola que se regulan as avaliacións  finais  de Educación Secundaria Obrigatoria 
e de Bacharelato. 

 
Na elaboración desta programación tamén  tivéronse en conta  a Programación Didáctica do curso 2019-2020 e as revisións e 

modificacións indicadas na Memoria Final do curso  2019-2020  no apartado "Propostas para o vindeiro curso", así coma as características 
psicopedagóxicas do alumnado. 

 
 

1.1. Composición do departamento 
 

Neste curso o seminario de matemáticas está formado polos profesores  Eloy Trastoy Vázquez, Mª del Carmen Soto Navaza, Miguel 
Ángel Docasar Areán, Sonia Ledo Vázquez, María Aurora López del Río e Cristina García Gandoy. As horas repartíronse da seguinte 
forma: 

 

 
 
1.2. Sistema de información sobre a programación á comunidade educativa. 

 
Cada membro do Departamento de Matemáticas comunicará ao principio de curso a cada un dos seus grupos de alumnos e alumnas 

información básica relativa á Programación Didáctica que incluirá os obxectivos, competencias clave, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e mínimos exisibles do curso , así como a información relativa aos procedementos e instrumentos de avaliación 
e aos criterios de cualificación. 

Durante o curso escolar, o profesorado e ,en última instancia,  a xefa do Departamento de Matemáticas como coordinadora da 
actividade docente deste departamento, facilitará aquelas aclaracións que sobre o establecido na Programación Didáctica poidan ser 
solicitadas polo alumnado ou polos seus pais ou titores legais. 

Informarase a todos os membros da comunidade educativa de que a Programación Didáctica está á súa disposición no  
Departamento de Matemáticas, na secretaría do centro e na páxina web do centro. 

 
 
2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MATEMÁTICAS Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

A nomenclatura para as competencias clave que se establece no Decreto 86/2015 do 25 de xuño é a seguinte: 
- Comunicación lingüística (CCL).  
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  

Profesor/a Cargo/s Materias/niveis 

Eloy Trastoy 
Vázquez 

Secretario Matemáticas 2º ESO (1 grupo); EBI (4 horas) 

Mª del 
Carmen Soto 
Navaza 

Xefa de 
Departamento 
Titora 2º BAC A 

Matemáticas I (1 grupo),  Matemáticas Aplicadas I (1 grupo), 
Matemáticas II (1 grupo),  Matemáticas orientadas ás ensinanzas 
académicas 4º ESO (1 grupo), IAEE (1 grupo) 

Miguel Ángel 
Docasar 
Areán 

 
1º FP-básica ámbito ciencias aplicadas (1 grupo), Matemáticas 2º 
ESO ( 1 grupo), Matemáticas 1º ESO (1 grupo), Matemáticas 
Aplicadas I (1 grupo). 

Sonia Ledo 
Vázquez 

Titora 3º ESO A 
Matemáticas 2º ESO ( 1 grupo), Matemáticas 1º ESO (1 grupo), 
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO (2 
grupos) 

María Aurora 
López del Río 

 

Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO (1 
grupo), Matemáticas Aplicadas II (2 grupos),  Matemáticas 
orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO (1 grupo),  
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO (1 
grupo) 

Cristina 
García 
Gandoy 

 
Matemáticas 1º ESO (2 grupos),  Matemáticas 2º ESO ( 1 grupo), 
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO (1 
grupo) 
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- Competencia dixital (CD).  
- Aprender a aprender (CAA).  
- Competencias sociais e cívicas (CSC).  
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
- Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

  
Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de maneira sistemática, facendo fincapé nos 

descritores máis afíns á área. 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT) 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da 

formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e  sostenibilidade  do 
benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e 
razoable das persoas. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descriptores asociados a esta competencia: 

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

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá 

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

•  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o que acontece a noso redor 

•  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

•  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos xeométricos…) en situacións cotiás. 

•  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos reais e en calquera materia. 

•  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos 

•  Aplicar  as estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá 

- Comunicación lingüística (CCL) 
A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o 

individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas 
poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou colectiva. 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe do individuo 
como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

•  Expresar oralmente, de xeito ordenado e claro, calquera  tipo de información.  

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

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

- Competencia dixital (CD)  

 A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación para 
alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na 
sociedade. 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a 
escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha contorna dixital. 
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Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:  

• Empregar distintas fontes para a busca de información.  

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

• Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.  

• Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.  

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

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías 

- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude 
aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e 
consideralas como parte da riqueza e o patrimonio dos pobos. 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 
daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 
persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e 
artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

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

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

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

- Competencias sociais e cívicas (CSC) 

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar  os coñecementos e as actitudes sobre a 
sociedade- entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa-, para interpretar fenómenos e 
problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para 
interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de 
incluír accións a un nivel máis próximo e inmediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

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

• Mostrar dispoñibilidade para a intervención activa en ámbitos de participación establecidos.  

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor  implica a capacidade de transformar as ideas en actos.  Iso significa 
adquirir conciencia da situación onde intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 
actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto 

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as persoas, permitíndolles o 
desenvolvemento das súas actividades e o  aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe igualmente o cimento doutras capacidades 
e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

• Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  
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• Ser constante no traballo, superando as dificultades.  

• Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.  

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.  

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

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

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

- Aprender a aprender (CAA) 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten 
lugar en distintos contextos formais, non formais e informais. 

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o 
estudante séntase protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de 
aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivarlle para abordar 
futuras tarefas de aprendizaxe. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores asociados a esta competencia: 

•  Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas… 

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

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

•  Planificar os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe. 

•  Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios 

•  Avaliar a consecución dos obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

As competencias  claves, estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación en relación aos contidos poden ser consultados no  
Decreto Decreto 86/2015 do 25 de xuño. Dentro desta programación quedarán reflictidos nos apartados nos que se recollerá a planificación 
do desenvolvemento da materia por niveis. 
  
 
3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO) 
 
3.1. OBXECTIVOS DE ETAPA 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización 

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 

razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
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d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir 

unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 

iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e 

cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 

valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e 

na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese 

e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 

como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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3.2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DE CADA UN, COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN , 
 
Os bloques de contidos que se abordan en Matemáticas son os seguintes: 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
Bloque 2. Números e Álxebra. 
Bloque 3. Xeometría. 
Bloque 4. Funcións. 
Bloque 5. Estatística e probabilidade. 
Salvo o bloque de contidos  1, o resto dos bloques serán distribuidos por unidades didácticas. En cada unidade quedará reflectida a vinculación entre obxectivos, criterios de avaliación, estádares de 
aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave e  instrumentos de avaliación. Con respecto a estes, nesta programación faise unha recomendación sobre como valorar os 
diferentes estándares de aprendizaxe, pero cada profesor poderá considerar outros instrumentos de avaliación se o considera oportuno. É importante ter en conta que as características do alumnado e das 
distintas clases determinarán a idoneidade ou non idoneidade de certos instrumentos de avaliación.  
Os instrumentos de avaliación que se utilizarán son: Observación na aula (OBS), Produción do Alumno (PA), Probas Específicas (PE) e Expresións Orais (EO) ,explicados no apartado “Procedementos e 
instrumentos de avaliación”. 
Nota: Significado doutras  siglas que aparecen nas táboas 
 CT: Contido (indicando só as siglas que os identifican) 
 IA: Instrumentos de Avaliación (Observación na aula (OBS); Producións do alumno (PA); Probas específicas (PE): Probas escritas ou orais)* 
 CC: Competencia Clave 
*O que se recolle na táboa é unha recomendación sobre os instrumentos de avaliación a utilizar para cada estándar de aprendizaxe. As características do alumnado e das distintas clases, determinarán a 
idoneidade ou non idoneidade de certos instrumentos de avaliación. 
 
 
MATEMÁTICAS 1º ESO 
 
BLOQUE1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

f 
h 

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

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

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

Expresar verbalmente o razoamento seguido na 
resolución dun problema 

OBS 
PE (orais) 
PA 

CCL 
CMCCT 

e 
f 

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

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

MAB1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado dos problemas (datos, 

Facer unha lectura comprensiva do enunciado dun 
problema, extraendo os datos, analizando as 

PA 
PE 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

h apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, 
procura doutras formas de resolución, 
etc. 

realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas. 

relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 

relacición entre eles e sabendo que é  o que o 
problema pide. 

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

Descartar resultados incoherentes ou absurdos con 
respecto ao contexto do  problema en casos moi 
evidentes. 

PA 
PE 

CMCCT 

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

Realizar estimacións e elaborar conxeturas en casos 
moi sinxelos. 

OBS 
 

CMCCT 

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

Reflexionar sobre o proceso de resolución dun 
problema e valorar as extratexias e procedementos  
postos en práctica coma facer unha táboa, diagrama 
ou gráfica para organizar e visulizar mellor  a 
información, poñer exemplos concretos , 
descompoñer o problema en outros máis pequenos. 

OBS 
PE 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

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

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

Iniciarse  na identificación  de regularidades nun 
conxunto de elementos e na extracción do patrón de 
formación dos elementos dese conxunto en casos moi 
sinxelos. 

PE 
PA 

CMCCT 
CCEC 

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

NON PA 
OBS 

CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, 
procura doutras formas de resolución, 
etc. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 

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

Revisar o proceso de resolución dun problema, 
analizar se a solución ten sentido ou non dentro do 
contexto do problema,  e  valorar as diferentes formas 
de resolución dun mesmo problema. 

OBS 
PA 
 

CMCCT 

MAB1.4.2. Formúlase novos 
problemas a partir dun resolto, 

Formular  novos problemas a partir dun resolto, 
variando os datos, propondo novas preguntas, 

OBS 
PA 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

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

resolvendo outros problemas parecidos ou 
formulando casos particulares. 

 

b 
f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar informes 
sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Explicar  verbalmente o proceso seguido e as 
conclusións obtidas en pequenos e sinxelos  traballos  
de investigación 

OBS 
PA 
 

CCL 
CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación 
de situacións problemáticas da 
realidade. 

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

Valorar a utilidade das matemáticas na resolución de 
situacións problemáticas da realidade e aplicar os 
coñecementos matemáticos para resolver problemas 
sinxelos dentro e fóra do  do campo das matemáticas 
interpretando a  solución no contexto do problema. 

PE 
PA 
OBS 

CMCCT 
CSC 

MAB1.6.2. Establece conexións entre 
un problema do mundo real e o 
mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos 
necesarios. 

CMCCT 
CSIEE 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

MAB1.6.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 

b B1.5. Práctica dos procesos de B1.7. Valorar a modelización MAB1.7.1. Reflexiona sobre o Reflexionar sobre o proceso e valorar outros puntos OBS CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

e 
f 
g 

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

matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou construídos. 

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

de vista. PE CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
l 
m 
n 
ñ 
o 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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

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

Amosar esforzo no traballo matemático.  OBS 
 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, o 
esmero e o interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

Amosar interés na resolución de problemas.  OBS 
 

CMCCT 

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

Distinguir entre problemas e exerecicios. PE 
PA 
OBS 

CMCCT 

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de 
problemas. 

Iniciarse no plantexamento de preguntas e na 
búsqueda de respostas adecuadas tanto no estudio 
dos conceptos como na resolución de problemas. 

OBS 
 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

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

Participar activamente  nas clase  e nos traballos en 
equipo respectando e valorando as aportacións dos 
compañeiros   

OBS 
 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

 b 
g 

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

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

MAB1.9.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, 
de investigación e de matematización 
ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

Participar activamente  nos procesos de resolución de 
problemas e de investigación. 
 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

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

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

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia 
e a sinxeleza das ideas clave, e 

Reflexionar sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvolvidos e aprender  para situacións 
futuras similares. 
 

OBS 
 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

apréndeo para situacións futuras 
similares. 

e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e organización de 
datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
Deseño de simulacións e elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información 
e das ideas matemáticas. 

B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

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

Manexar a calculadora para a realización de cálculos 
numéricos. 
 

OBS 
PE 

CMCCT 
CD 

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

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

OBS CMCCT 

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

OBS CMCCT 

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

Utilizar a pizarra dixital e programas como xeoxebra 
para debuxar obxectos xeométricos como puntos, 
segmentos, rectas, ángulos, mediatriz dun segmento,  
bisectriz dun ángulo, polígonos regulares, círculos,... 

OBS 
PA 

CMCCT 

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

Utilizar unha folla de cálculo  para o tratamento de 
datos e gráficas estatísticas. 
 

PA CMCCT 

a 
b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e organización de 
datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

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

Iniciarse na procurar, análise e selección da  
información relevante en internet ou noutras fontes.  
 
Iniciarse no tratamento dun documento de 
texto,dunha  folla de cálculo ou dunha  presentación 
para a elaboración de  documentos dixitais propios. 
 
 
 
 

PA 
OBS 

CD 
CCL 

MAB1.12.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 

CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
Deseño de simulacións e elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información 
e das ideas matemáticas. 

dos contidos traballados na aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empregar ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ficheiros e tarefas  como google drive, a aula virtual,  
ou un  blog 

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso 
educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

CD 
CAA 

MAB1.12.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

CD 
CSC 
CSIEE 

 
UNIDADE 1.- NÚMEROS NATURAIS 
 
Secuencia de contidos: 
 O conxunto dos números naturais. 
 Sistema de numeración decimal e posicional. Ordes de unidades e equivalencias. 
Orde no conxunto N.  
A recta numérica. Representación de números naturais na recta.  
Operacións con números naturais: 
- Suma e resta. Propiedades e relacións.  
- Multiplicación. Propiedades.  
- División exacta. Relacións coa multiplicación. División enteira.  
- Potencias. Propiedades. 
- Raíces cadradas exactas e enteiras. 
Expresións con parénteses e operacións combinadas. Prioridade das operacións.  
Aproximación por trunacamento e redondeo. 
Resolución de problemas aritméticos con números naturais.  
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación:  
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental. 
B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 
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UNIDADE 2: DIVISIBILIDADE 
 
Secuencia de contidos: 
Divisibilidade nos números naturais. 
Múltiplos e divisores dun número. 
Números primos e compostos.  
Criterios de divisibilidade. 
Descomposición dun número en produto de factores primos. 
Máximo común divisor (m.c.d.) e mínimo común múltiplo (m.c.m.). Cálculo con e sen a factorización. 
Aplicacións da divisibilidade na resolución de problemas asociados á vida cotiá. 
Obxectivos: e, f, g, h. 
Criterios de avaliación:B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e 
dos tipos de números. 

Estándar de aprendizaxe Mínimos exisibles IA CT CC 

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

Interpretar o noso sistema decimal como sistema posicional e aditiivo.  
Comparar , ordenar e representar na recta numérica os números naturais. 

PE 
PA 

B2.2 CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía 
das operacións. 

Realizar operacións básicas con números naturais e coñece as propiedades das 
mesmas. 
Diferenciar entre división exacta e enteira e realiza ambas de forma correcta. 
Realizar operacións con potencias de base e expoñente naturais. 
Calcular a raíz cadrada exacta dun número cadrado perfecto. 
Calcular a raíz cadrada enteira e o resto dun número 
Realiza operacións combinadas de números naturais, respectando a xerarquía 
das operacións as parénteses 

PE 
PA 

B2.6 
B2.7 
B2.8 

CMCCT 

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

Resolver problemas cotiáns  con números naturais.  PE 
PA 

B2.2 
B2.6 
B2.7 
B2.8 

CMCCT 

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

Calcular o producto e o cociente de potencias da mesma base, do mesmo 
expoñente  e a potencia dunha potencia.  
Reducir cálculos con potencias aplicando as regras de cálculo coas mesmas. 

PE 
PA 

B2.13 CMCCT 

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

Desenvolver estratexias persoais correctas que melloren o seu cálculo mental OBS 
PE 

B2.9 CMCCT 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a 
forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

Realizar cálculos con números naturais decidindo a forma máis axeitada (mental, 
escrita ou con calculadora) 

PE 
OBS 

B2.9 CMCCT 
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UNIDADE 3: NÚMEROS ENTEIROS 
 
Secuencia de contidos: 
Números enteiros. Recta enteira: 
- Enteiros positivos. 
- O cero. 
- Enteiros negativos.  
Valor absoluto. Oposto dun número enteiro. 
Orde no conxunto Z. Representación na recta real.  
Operacións con números enteiros: 
- Suma e resta.  
- Multiplicación e división (regra dos signos). 
- Potencias de base e expoñente natural. Operacións con potencias. Propiedades. 
- Cadrados perfectos. Raíz cadrada exacta. 
- Operacións combinadas (incluíndo a potencia de base e expoñente natural e a raíz cadrada de cadrados perfectos). Xerarquía das operacións. Operacións con parénteses. 
Resolución de problemas con números enteiros. 
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental.B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

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

Recoñecer se un número é múltiplo ou divisor doutro. 
Obter múltiplos dun número. 
Obter divisores dun número.  
Identificar números primos e compostos. 

PE 
PA 

B2.10 
B2.11 

CMCCT 

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en 
factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 
contextualizados. 

Coñecer os criterios de divisibilidade e aplicalos correctamente para 
identificar múltiplos, para obter divisores dun número natural sinxelo. 

PA 
PE 

B2.10 
B2.11 

CMCCT 

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

Obter o máximo común divisor e mínimo común múltiplo de números 
naturais a plicando a definición e a descomposición en produto de 
factores primos.Aplicalos na resolución de problemas sinxelos 

PA 
PE 

B2.12 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 
utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

Comparar, ordenar e representar na recta numérica os números 
enteiros 

PE 
PA 

B2.1 
B2.2 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

Realizar as catro operacións básicas cos números enteiros. 
Realizar operacións combinadas de números enteiros, respectando a 
xerarquía das operacións e as parénteses 
Calcular potencias de números enteiros con expoñente natural. 

PE 
PA 
OBS 

B2.2 
B2.6 
B2.8 

CMCCT 

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

Resolver problemas cotiáns  con números enteiros PE 
PA 

B2.2 
B2.6 
B2.8 

CMCCT 

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

Calcular o producto de dúas potencias da mesma base,  o cociente de 
dúas  potencias da mesma base, o produto de dúas potencias do 
mesmo expoñente, o cociente de dúas  potencias da mesma base e a 
potencia dunha potencia. 
Reducir cálculos con potencias aplicando as regras de cálculo coas 
mesmas. 

PE 
PA 

B2.8 CMCCT 

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

Obter o número oposto dun número enteiro e interpretar o seu 
significado. 
Obter o valor absoluto dun número enteiro e interpretar o seu 
significado. 

PE 
PA 

B2.1 
B2.2 

CMCCT 

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

Manexar a calculadora para obter o resultado das operacións básicas 
de números enteiros. 

PA 
PE 

B2.9 CMCCT 

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

Desenvolver estratexias persoais correctas que melloren o seu cálculo 
mental 

OBS 
PE 
PA 

B2.9 CMCCT 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 

Realizar cálculos con números enteiros decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita ou con claculadora) 

OBS 
 

B2.9 CMCCT 

 
UNIDADE 4: FRACCIÓNS 
 
Secuencia de contidos: 
Concepto de fracción. 
Fraccións equivalentes. Simplificación e amplificación. Fracción irredutible. 
Comparación de fraccións:  
- Co mesmo denominador  
- Co mesmo numerador  
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- Con distintos numerador e denominador 
Representación de números fraccionarios na recta real. 
Operacións con fraccións. 
- Suma e resta.  
 Co mesmo denominador. 
 Con distinto denominador. 
- Produto. 
 De dous ou máis fraccións. 
 Dunha fracción por un número enteiro. 
- Cociente de fraccións. 
 Fracción entre fracción. 
 Enteiro entre fracción. 
 Fracción entre enteiro. 
- Operacións combinadas sinxelas.  
Resolución de problemas con fraccións. 
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental. 
B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 
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UNIDADE 5: NÚMEROS DECIMAIS 
 
Secuencia de contidos: 
Números decimais. Cifras decimais.  
Representación de números decimais na recta real. Comparación. 
Tipos de números decimais: decimal exacto, periódicos puro e mixto e ilimitados non periódicos. 
Expresión decimal dunha fracción. 
Aproximación de números decimais.  
Operacións con números decimais: 
- Suma e resta de números decimais. 
- Multiplicación e división dun nº decimal por 10, 100, 1000... e por 0.1, 0.01, 0.001... 
- Multiplicación e división de nos decimais. 
- Operacións combinadas sinxelas. 
Resolución de problemas con números decimais 
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

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

Determinar si dúas fraccións son equivalentes. 
Calcular o numerador ou denominador dunha fracción para que sexa 
equivalente a unha dada. 
Amplificar e simplifica fraccións 
Obter a fracción irredutible dunha fracción. 
Expresión decimal dunha fracción 
Ordenar un conxunto de fraccións. 
Calcular a fracción dunha cantidade. 

PA 
PE 

B2.3 
B2.5 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante 
as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións. 

Realizar as catro operacións básicas con fraccións 
Realizar operacións combinadas  sinxelas de fraccións, respectando a 
xerarquía das operacións e as parénteses. 

PA 
PE 

B2.3 
B2.6 
B2.8 

CMCCT 

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

Resolver problemas reais nos que aparezan fraccións. PA 
PE 

B2.3 
B2.6 
B2.8 

CMCCT 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

Realizar cálculos con números fraccionarios da forma máis axeitada.. OBS 
 

B2.9 CMCCT 
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B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental. 
B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos 
 
UNIDADE 6: EXPRESIÓNS ALXEBRAICAS. ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO. 

 
Secuencia de contidos: 
Linguaxe ordinaria e linguaxe alxébrica. 
Expresións alxébricas. Valor numérico. 
Operacións con expresión alxébricas: 
- Suma e resta de expresións alxébricas. 
- Produto dun número por unha expresión alxébrica. 
- Produto de dous monomios. 
Identidades e ecuacións. 
Solucións dunha ecuación. Ecuacións equivalentes. 
Regras da suma e do produto para a resolución de ecuacións. Transposición de termos. 
Resolución de ecuacións de primeiro grao (moi sinxelas no caso de aparecer fraccións).Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao. 
Obxectivos: e, f, g, h 
Criterios de avaliación: 
B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastar os 
resultados obtidos. 
 

  Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

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

Comparar e ordenar números decimais 
Calcular a fracción decimal asociada a un número decimal exacto. 
Obter a expresión decimal exacta ou periódica dunha fracción calquera 

PE 
PA 

B2.4 
B2.5 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante 
as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións. 

Realizar as catro operacións básicas con números decimais. 
Realizar operacións combinadas sinxelas de números decimais, 
respectando a xerarquía das operacións e as parénteses. 

PA 
PE 
OBS 

B2.4 
B2.6 
B2.8 

CMCCT 

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

Resolver problemas reais sinxelos nos que aparezan decimais.  
PA 
PE 
OBS 

B2.4 
B2.6 
B2.8 

CMCCT 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

Realizar cálculos con números decimais decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita ou calculadora) 

OBS B2.9 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e 
opera con elas. 

Traducir expresións da linguaxe cotiá á alxebraica e viceversa. 
Operar con  monomios. 

PE 
PA 
 

B2.18 
B2.19 

CMCCT 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos 
recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer 
predicións. 

Utilizar a linguaxe alxebraica para expresar algunhas  propiedades 
numéricas sinxelas. 
Obter o valor numérico en fórmulas sinxelas. 

PE 
PA 

B2.20 
B2.21 

CMCCT 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. Comprobar se un número é solución dunha ecuación. PE 
PA 

B2.22 CMCCT 

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

Resolver ecuacións de primeiro grao con parénteses ou/e 
denoninadores sinxelas.. 
Resolver problemas reais mediante ecuacións de primeiro grao. 

PE 
PA 
OBS 

B2.22 CMCCT 

 
UNIDADE 7: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA DIRECTA. 
 
Secuencia de contidos: 
Razón e proporción. 
Proporcionalidade directa. Regra de tres simple.  
Porcentaxes: como fracción decimal ou como relación de proporcionalidade directa.  
Proporcionalidade inversa. Regra de tres inversa. 
Resolución de problemas reais aplicando proporcionalidade directa, inversa e porcentaxes 
Obxectivos:e, f, g, h. 
Criterios de avaliación:  
B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros 
coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directamente proporcionais. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor 
de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás. 

Distinguir se dúas razóns forman ou non unha proporción 
Distinguir se dúas magnitudes son ou non directamente proporcionais 
Completar táboas de proporcionalidade directa. 
Calcular tantos por cento 
Resolver problemas reais con tantos por cento 
Coñecer e regra de tres simple e o seu manexo para a resolución de 
problemas 

PE 
PA 
 

B2.15 
B2.16 
B.17 

CMCCT 

 
UNIDADE 8: ÁNGULOS E RECTAS. 
 
Secuencia de contidos:  
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Concepto de punto, recta e plano. 
Rectas, semirrectas e segmentos.  
- Posición relativa de dúas rectas no plano: secantes, coincidentes, paralelas, perpendiculares. 
Ángulos. 
- Clasificación de ángulos: agudos, obtusos, rectos, chairos. 
- Posición relativa de dous ángulos:  
 consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice, de lados paralelos.  
 complementarios e suplementarios. 
Mediatriz dun segmento. 
Bisectriz dun ángulo 
Obxectivos: f, h, e. 
Criterios de avaliación: 
B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e abordar problemas da vida cotiá. 
B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe 
matemática axeitada, e expresar o procedemento seguido na resolución. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e 
coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus 
lados como aos seus ángulos 

Identificar e trazar rectas paralelas e perpendiculares. 
Identificar e trazar mediatrices e bisectrices. 
Identificar,  clasificar e debuxar os diferentes tipos de ángulos. 

OBS 
PE 

B3.1 
B3.3 

CMCCT 

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

Transformar medidas de ángulos . 
Sumar e restar medidas de  ángulos. 
Medir e calcular ángulos en figuras planas. 

OBS 
PE 

B3.6 CMCCT 

 
UNIDADE 9: POLÍGONOS E CIRCUNFERENCIAS 
 
Secuencia de contidos: 
Polígonos: 
- Concepto. 
- Clasificación: 
 Segundo os seus lados. 
 Segundo os seus ángulos. 
- Suma de ángulos de polígonos: 
 Triángulo, cuadrilátero, pentágono. 
 Calquera polígono de n lados. 
- Ángulo central dun polígono regular. 
- Medida e cálculo de ángulos en figuras planas. 
Triángulos: 
- Concepto. Elementos. Relación entre os seus lados e ángulos. 
- Clasificación: 
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 Segundo os seus ángulos. 
 Segundo os seus lados. 
- Rectas e puntos notables nun triángulo: 
 Medianas. Baricentro. 
 Alturas. Ortocentro. 
 Mediatrices. Circuncentro. 
 Bisectrices. Incentro. 
Cuadriláteros: 
- Concepto. Elementos. 
- Clasificación: 
 Paralelogramos (cadrado, rectángulo, rombo, romboide). 
 Trapecios. 
 Trapezoides. 
- Propiedades dos paralelogramos. 
- Polígonos regulares. Construción de polígonos regulares cos instrumentos de debuxo habituais. 
- Circunferencia e círculo.  
- Elementos dunha circunferencia. 
- Ángulos na circunferencia: central, inscrito, interior, exterior... 
- Posicións relativa: 
 Punto – circunferencia. 
 Recta – circunferencia. 
 Dúas circunferencias. 
Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 
 
Obxectivos: e, f, h. 
Criterios de avaliación:  
B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e abordar problemas da vida cotiá. 
B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe 
matemática axeitada, e expresar o procedemento seguido na resolución. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares 
(ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.). 

Identificar os polígonos regulares e os seus elementos (ángulos 
interiores, ángulos centrais, diagonal, lados, vértices e ángulos). 
Determinar os eixes de simetría dun polígono regular. 

OBS 
PA 
PE 

B3.4 
 

CMCCT 

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e 
coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus 
lados como aos seus ángulos. 

Clasificar os triángulos según os seus lados e ángulos. 
Construír triángulos. 
Coñecer e trazar as bisectrices e mediatrices dun triángulo. 

OBS 
PE 
PA 

B3.5 CMCCT 

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

Identificar e clasificar un cuadrilátero. OBS 
PA 
PE 

B3.5 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 
circunferencia e o círculo 

Distinguir e coñecer os elementos dunha circunferencia. 
Distinguir e coñecer as figuras circulares. 

OBS 
PE 
PA 

B3.5 CMCCT 

 
UNIDADE 10: PERÍMETROS E ÁREAS DE FIGURAS PLANAS 
 
Secuencia de contidos: 
Unidades de medida: 

Unidades de lonxitude. Cambio de unidades. 
Unidades de superficie. Cambio de unidades. 

Perímetro dun polígono. 
Lonxitudes da circunferencia e do arco da circunferencia. 
Área das figuras planas: 
- Rectángulo, cadrado. 
- Romboide, rombo. 
- Triángulo. 
- Trapecio. 
- Polígono regular e irregular. 
- Círculo e distintas figuras circulares (sector circular e coroa circular). 
Cálculo de áreas por composición e descomposición. 
Obxectivos: e, f. 
 
Criterios de avaliación: 
B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe 
matemática axeitada, e expresar o procedemento seguido na resolución. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e 
ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

Utilizar as unidades de lonxitude e  superficie. 
Realizar cambios de unidades en medidas de lonxitude e superficie. 
Calcular as lonxitudes e áreas de paralelogramos, triángulos,  
trapecios e polígonos regulares ou composicións sinxelas de ditas 
figuras. 

PE 
PA 

B3.7 
 

CMCCT 

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e 
a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos. 

Calcular a lonxitude da circunferencia, a área do  círculo,  a área dun 
sector circular, a lonxitude dun arco e aplicalas para determinar área e 
lonxitudes de composición sinxelas de ditas figuras. 

PA 
PE 

B3.8 CMCCT 

 
UNIDADE 11: CORPOS XEOMÉTRICOS 
 
Secuencia de contidos: 
Corpos xeométricos. 
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Poliedros. Elementos. 
Poliedros regulares. 
Prismas, pirámides. 
Corpos de revolución. Elementos. 
Cililndro, cono e esfera. 
Áreas dos principais corpos xeométricos. 
Unidades de volume. Cambio de unidades. 
Unidades de capacidade. Cambio de unidades. 
Relación entre unidades de volume e de capacidade. 
Volume de ortoedros, prismas, pirámides, cilindros. Cono e esferas 
Obxectivos: e, f, l n. 
Criterios de avaliación:  
B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos,  
seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 
B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros 
 

 
UNIDADE 12: FUNCIÓNS. 
 
Secuencia de contidos 
Eixes de coordenadas: 
- Concepto de plano. 
- Eixe de abscisas. 
- Eixe de ordenadas. 
- Orixe de coordenadas. 
Coordenadas cartesianas dun punto: 
- Notación dun punto: 
 Abscisa. 
 Ordenada. 
- Representación dun punto. 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, utilizando a 
linguaxe xeométrica axeitada 

Identificar os principais corpos xeométricos: ortoedros, pirámides, 
cilindros, conos, esferas. 

OBS 
PA 
PE 

B3.9 
 

CMCCT 

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

Asociar os principais corpos xeométricos co seu desenvolvemento 
plano. 

OBS 
PE 
PA 

B3.9 CMCCT 

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

Utilizar as unidades de volume e capacidade. 
Realizar cambios de unidades en medidas de volume e capacidade 
 

PE 
PA 

B3.10 
B3.11 

CMCCT 
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Relacións dadas por: 
- Táboas. 
- Gráficas. 
- Formulas. 
Aproximación ao concepto de función. 
Representación gráfica dunha función. Interpretación. 
Funcións lineais ou de proporcionalidade directa e afíns. Elementos e representación. 
Obxectivos: b, e, f, g, h 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. 
B4.2. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto). 
B4.3. Comprender o concepto de función.  
B4.4. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver problemas. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
 MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do 
plano escribindo as súas coordenadas. 

Representar nun sistema de eixos cartesianos puntos dados polas 
súas coordenadas e viceversa. 

PE 
PA 

B4.1 CMCCT 

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

Determinar  se un punto pertence a unha función. 
Interpretar gráficas de puntos e liñas. 
Recoñece r as variables dependente e independente 
Representar graficamente unha función sinxela. 
Representar grafiacamente un enunciado sinxelo 

PE 
PA 
OBS 
 

B4.2 CMCCT 

 MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. NON  B4.2 CMCCT 
 MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de 
valores, e obtén a pendente da recta correspondente. 

Representar unha función lineal a partir dunha táboa de valores ou 
fórmula 
 

PE 
PA 

B4.3 CMCCT 

 MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de 
valoresen funcións lineais. 

 B4.3 CMCCT 

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

Escribir e ecuación dunha función lineal en casos moi sinxelos de 
proporcionalodade directa. 

PE 
PA 

B4.3 CMCCT 

 MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o 
modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento. 

Investigar e interpretar  relacións funcionais sinxelas entre dúas 
variables que reflictan fenómenos da vida cotiá 
 

OBS 
PA 
PE 

B4.3 CMCCT 

 
UNIDADE 13: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE. 
 
Secuencia de contidos: 
Concepto de táboa. 
Frecuencias: 
- Frecuencia absoluta. 
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- Frecuencia relativa. 
Construción de táboas estatísticas con frecuencias absolutas e relativas a partires da recollida de información. 
Media e moda. 
Gráficos estatísticos: diagramas de barra, polígono de frecuencias, histogramas, pictogramas e diagramas de sectores. 
Experimentos aleatorios e deterministas. Formulación de conxecturas de comprobación experimental 
Poboación e mostra. Sucesos. 
Aproximación intuitiva á probabilidade dun suceso (en forma de porcentaxe ou fracción). 
Obxectivos: a, b, c, d, e, f, g, h, m. 
Criterios de avaliación:  
B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, utilizando os métodos estatísticos 
apropiados e as ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 
B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas formuladas previamente 
sobre a situación estudada.  
B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións razoables acerca do comportamento dos aleatorios a partir 
das regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade. 
B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
 MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da 
estatística, entende que as mostras se empregan para obter información da poboación cando son 
representativas, e aplícaos a casos concretos. 

Manexar os conceptos de poboación, mostra e individuos. 
Comprender  que para obter información sobre algunha poboación é necesario 
coller unha mostra  e que non todas as mostras son válidas. 
 

OBS 
PA 
PE 

B5.1 
 

CMCCT 

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

Distinguir entre variables estatísticas cuantitativas e cualitativas. Identificalas. PE 
OBS 

B5.2 CMCCT 

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

Construír táboas de frecuencias  (frecuencias absolutas e relativas) e gráficas 
estatísticas sinxelas (diagrama de barras, polígono de frecuencias , 
pictogramas  e diagrama de sectores) 

PE 
PA 

B5.3 
B5.4 
B5.5 

CMCCT 

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

Calcualr e interpretar a media e a moda en variables cuantitativas discretas. 
Calcular e interpretar  a moda nas variables cualitativas. 

PE 
PA 
OBS 

B5.6 CMCCT 

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

Interpretar táboas e gráficas estatísticas sinxelas. PE 
PA 
OBS 

B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 

CMCCT 

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

Empregar calculadora e folla de cálculo para organizar datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular medias. 
 

OBS 
PA 

B5.7 CMCCT 

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

Realizar unha presentación ou utilizar unha folla de cálculo  para comunicar un 
resumo dos resultados  dun estudio estatístico sinxelo. 

OBS 
PA 
 

B5.7 CMCCT 

 MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. Distinguir entre experimentos deterministas e aleatorios OBS 
PA 
PE 

B5.8 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
 MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. Obter a frecuencia absoluta e a frecuencia relativa dun suceso aleatorio. PE 

PA 
B5.10 CMCCT 

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

Realizar predicións sobre un fenómeno aleatorio en termos de “imposible que 
saia”, “sae seguro”, é moi probale ou pouco probable que saia”  en casos 
sinxelos. 

OBS B5.9 CMCCT 

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

Calcular o espazo mostral dun experimento aleatorio 
Obter os sucesos elementais, o suceso seguro e o suceso imposible dun 
experimento aleatorio 

PA 
PE 

B5.12 CMCCT 

 MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. Distinguir entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. PA 
PE 

B5.11 CMCCT 

 MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a 
regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

Aplicar a regra de Laplace para calcular a probabilidade de sucesos. PA 
PE 

B5.13 CMCCT 

 
 

Unidade Sesións Total 
1.-Números naturais. 10 8 
2.-Divisibilidade. 8 18 
3.-Números enteiros. 18 36 
4. Fraccións. 18 54 
5.-Números decimais. 10 64 
   
6.-Proporcionalidade numérica directa. 10 74 
7.-Expresións alxébricas. Ecuación de primeiro grao 20 94 
8.-Funcións. 14 108 
9.-Ángulos e rectas. 8 116 
   
10.-Polígonos e circunferencias. 8 124 
11.-Perímetros e áreas. 15 139 
12.-Corpos xeométricos. 10 149 
13.-Estatística e Probabilidade. 10 159 
   
Repaso Probas extraordinarias 12 171 
 Nº clases 171 

 
 
MATEMÁTICAS 2º ESO. 
 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
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actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CC 

f 
h 

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

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

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

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

OBS 
PA 
PE 

CCL 
CMCCT 

e 
f 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, 
procura doutras formas de resolución, 
etc. 

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

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

MAB1.2.1 
 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

MAB1.2.2 OBS 
PA 

CMCCT 

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

UUtiliza procesos de razoamento 
na resolución de probelmas, 
reflexionando sobre os mesmos. 

OBS 
PA 

CMCCT 

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

OBS 
PA 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

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

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

Identifica patróns, regularidades  
e leis matemáticas en diferentes 
contextos matemáticos e utilízaos 
para resolver problemas. 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 
CCEC 

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

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

b 
e 
f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 

B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 

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

Interpreta a información dun 
enunciado, establece relacións co 
número de solucións do problema 
e valora outras posibles formas 

OBS 
PA 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CC 

solucións no contexto da situación, 
procura doutras formas de resolución, 
etc. 

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

de resolución. 
A partir do problema resolto 
resolve outros problemas 
parecidos, e establece conexións 
entre o problema e a realidade.   

OBS 
PA 

CMCCT 
CAA 

b 
f 
h 

B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, 
en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar informes 
sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Explica o proceso seguido e as 
conclusións obtidas. 

OBS 
PA 

CCL 
CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación 
de situacións problemáticas da 
realidade. 

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

Recoñece situacións da realidade 
relacionadas con problemas de 
interese. Relaciona un problema 
do mundo real co mundo 
matemático, establecendo unha 
relación entre eles . Usa modelos 
matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun 
problema dentro do campo das  
matemáticas. 
MAB1.6.4 
 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSC 

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

CMCCT 
CSIEE 

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

CMCCT 

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

CMCCT 

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, 
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e 
propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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

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

Reflexiona sobre o proceso e os 
resultados valorando outras 
opinións. 

OBS 
 

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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

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

Amosa esforzo no traballo 
matemático.  
Amosa interés na resolución de 
problemas.  
Distinguireentre problemas e 
exerecicios e adopta a actitude 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa 
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e 
á dificultade da situación. 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CC 

g 
l 
m 
n 
ñ 
o 

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

axeitada paar cada caso. 
Iniciarse no plantexamento de 
preguntas e na búsqueda de 
respostas adecuadas tanto no 
estudio dos conceptos como na 
resolución de problemas. 

CMCCT 

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e buscar 
respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na 
resolución de problemas. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 

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

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

 b 
g 

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

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

MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de 
problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Participa activamente  nos 
procesos de resolución de 
problemas e de investigación. 
 
. 
 

OBS CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

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

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

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

Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos 
desenvolvidos e aprender  para 
situacións futuras similares 

OBS CMCCT 
CAA 
 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización de 
datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
Deseño de simulacións e  elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información 
e das ideas matemáticas. 

B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 

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

Reflexionar sobre os problemas 
resoltos e os procesos 
desenvolvidos e aprender  para 
situacións futuras similares 

OBS CMCCT 
CD 

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

Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de 
funcións sinxelas  a partir da súa 
expresión alxebraica. 
Iniciase no uso das ferramentas 
tecnolóxicas inetractivas para 
analizar e comprender 
propiedades xeométiricas.  
Iniciase na utilización de  medios 
tecnolóxicos  para a organización 
de datos estatísticos e a 
representación gráfica dos 
mesmos 

OBS 
PA 

CMCCT 
 

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

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

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e 
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CC 

a 
b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización de 
datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
Deseño de simulacións e  elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información 
e das ideas matemáticas. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

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

Iníciase na elaboración  
documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e 
selección de información 
relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica indicada, e 
compárteos para a súa discusión 
ou difusión. Apoia as súas 
exposicións orais nos 
documentos elaborados. 
Mellora o emprego  do Google 
Drive ou  de calquera outra 
ferramenta tecnolóxica que  lle 
facilite o traballo colaborativo. 
 

OBS 
PA 
 

CD 
CCL 

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

CCL 

MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo 
a información das actividades, analizando puntos fortes e 
débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de 
mellora. 

CD 
CAA 

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ideas e tarefas. 

CD 
CSC 
CSIEE 

 
UNIDADE 1.-NÚMEROS ENTEIROS 
 
Secuencia de contidos: 
O conxunto Z. 
- Números enteiros positivos, negativos e o cero. 
- Representación na recta.  
- Valor absoluto. Oposto dun número enteiro. 
- Comparación de números enteiros. 
- Operacións. 
 Suma e resta (con e sen paréntese). 
 Produto e división (regra dos signos). 
 Potencias.  
 Operacións con potencias. Propiedades. 
 Cadrados perfectos. Raíces cadradas exactas e enteiras. 
 Operacións combinadas. Xerarquía das operacións. Uso da paréntese. 
- Resolución de problemas con números enteiros. 
- Divisibilidade.  
 Conceptos de divisible, múltiplo, divisor, nº primo e nº composto. 
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 Criterios de divisibilidade. 
 Descomposición en produto de factores primos. 
 Máximo común divisor (m.c.d.) e mínimo común múltiplo (m.c.m.). 
- Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora. 
Obxectivos: b,e, f, g , h. 
Criterios de avaliación:  
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental. 
B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando 
a coherencia e a precisión dos resultados obtidos 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimo esixible IA CT CC 

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

Identifica os números enteiros , establece entre eles relacións de orde,  
sitúaos sobre a recta e interpreta axeitadamente a información 
cuantatitativa. 

OBS 
PA 
PE 

B2.1 
B2.5 
B2.8 
B2.9 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía 
das operacións. 

Realiza operacións combinadas con números enteiros (suma, resta, 
multiplicación, división, potencias de expoñente natural e raíces 
cadradas exactas) utilizando correctamente as regras dos signos, do 
uso das parénteses e as propiedades e xerarquía das operacións. 
Obtén a raíz cadrada dun número. 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

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

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, con eficacia, 
mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora  e 
respectando a xerarquía das operacións 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS CMCCT 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a 
forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

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

OBS 
PA 

CMCCT 
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UNIDADE 2.- FRACCIÓNS 
Secuencia de contidos: 
Relacións de inclusión entre N, Z e Q. 
Concepto de fracción. A fracción como: 
- Cociente. 
- Parte da unidade. 
- Proporción ou operador. 
Fraccións equivalentes. Amplificación e simplificación de fraccións. Fracción irredutible. 
Representación das fraccónsi 
Comparación de fraccións .  
Operacións con fraccións. 
- Suma e resta.  
- Produto. 
Inversa dunha fracción. 
Fracción dunha fracción. 
- Cociente de fraccións. 
Fracción de fraccións. . 
- Potencia e raíz cadrada dunha fracción. Operacións con potencias. Propiedades.  
- Operacións combinadas Xerarquía das operacións. Uso da paréntese 
Resolución de problemas con fraccións. 
Obxectivos: b, e, f , g , h 
Criterios de avaliación:  
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental. 
B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando 
a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

= B2.1 
B2.2 
B2.5 
B2.8 
B2.9 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para 
resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante 

= OBS 
PA 

CMCCT 
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Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. PE 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

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

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS CMCCT 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 

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

OBS 
PA 

CMCCT 

 
Unidade 3.- NÚMEROS DECIMAIS. 
 
Secuencia de contidos: 
Escritura e lectura de números decimais. 
Tipos de números decimais. 
Relación entre números decimais e fraccións. 
- Expresión decimal dunha fracción. Tipo de decimal que se obtén (sen dividir) 
- Fracción xeratriz dun número decimal exacto. 
Comparación de números decimais. 
Operacións con números decimais. 
- Suma e resta. 
- Multiplicación e división: 
Por un número natural. 
Por un número decimal. 
Por 10, 100,… e por 0´1, 1´01,… 
- Potencias de expoñente natural e propiedades. Notación científica de números grandes. 
- Raíz cadrada. Aproximación. 
- Operacións combinadas. 
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Aproximación e redondeo de resultados. 
Resolución de problemas con números decimais. 
Obxectivos: b, d, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
 B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 
B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou 
estratexias de cálculo mental. 
B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando 
a coherencia e a precisión dos resultados obtidos 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

= B2.3 
B2.4 
B2.6 
B2.7 
B2.8 
B2.9 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou = OBS CMCCT 
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Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 

= OBS 
PA 

CMCCT 

 
UNIDADE 4.- PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA. 
 
Secuencia de contidos: 
Razón e proporción: 
- Propiedade fundamental das proporcións. 
- Obtención de termos proporcionais.  
- Taxa unitaria. Factor de conversión. 
Magnitudes: 
- Directamente proporcionais. Constante de proporcionalidade  
- Inversamente proporcionais. Constante de proporcionalidade. 
- Reparticións directa e inversamente proporcionais. 
Porcentaxes: 
- Cálculo de porcentaxes; 
Porcentaxes e fraccións. 
Porcentaxes e decimais.  
- Aumentos e diminucións porcentuais. 
- Porcentaxes encadeadas. 
Resolución de problemas reais aplicando proporcionalidade e porcentaxes 
Obxectivos:e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da 
vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT AI CC 

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

Recoñece e interpreta a proporcionalidade numérica directa e inversa 
en situación da vida cotiá. 
Aplica as propiedades da proporcionalidade, a regra de tres directa e 
inversa na resolución de problemas con proporcionalidade numérica. 
Interpreta a porcentaxe coma un caso particular de proporcionalidade 
directa  e resolve con soltura problemas con aumentos e disminucións 
porcentuais, así como as porcentaxes encadeadas. 

PA 
PE 

B2.10 
B2.11 
B2.12 

CMCCT 
 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa 
nin inversamente proporcionais. 
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UNIDADE 5.-EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS. 
Secuencia de contidos: 
Expresión alxébrica.  
Paso da linguaxe ordinaria á alxébrica e viceversa. 
Linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e simbolizar relacións. Obtención de fórmulas e termos xerais baseada na observación de pautas e regularidades 
Valor numérico dunha expresión alxébrica. 
Monomios.  
 Operacións (suma, resta, multiplicación, división). 
 Polinomios.  
Valor numérico dun polinomio. 
Operacións (suma, resta, multiplicación, división por un monomio e extraer factor común) 
- Suma e resta. 
- Multiplicación. 
- División dun polinomio entre un monomio. 
- Extraer factor común. 
Identidades notables. Desenvolvemento. 
Obxectivos:e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 
 

Estáderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT AI CC 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con 
elas. 
MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes 
ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. 

Emprega a notación e o vocabulario propios da álxebra para simbolizar 
situacións da vida cotiá. 
Obtén o valor numérico dunha expresión alxébrica para diferentes 
valores determinados. 

B2.13 
B2.14 
B2.15 

PE 
PA 

CMCCT 
 

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

Aplica correctamente os algoritmos e as propiedades para restar, 
sumar e multiplicar as expresións alxébricas.  
Utiliza as identidades alxébricas notables con soltura. 

B2.16 PE 
PA 

CMCCT 

 
UNIDADE 6.- ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAO. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. 
 
Secuencia de contidos: 
Identidade e ecuación. 
Elementos dunha ecuación: termos, termo independente, membros, incógnita, grao. 
Solución dunha ecuación. Ecuacións equivalentes. 
Resolución de ecuacións de primeiro cunha incógnita sen e con denominadores. Pasos. 
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Resolución de ecuacións de segundo graos sinxelas.  
Formulación e resolución de problemas empregando ecuacións de primeiro grao. 
Ecuacións lineais. 
Sistemas de ecuacións lineais (2 ecuacións e 2 incógnitas). Solución dun sistema. Sistemas equivalentes. 
Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas: 
- Por substitución. 
- Por igualación. 
- Por redución. 
Formulación e resolución de problemas empregando sistemas de ecuacións lineais. 
Obxectivos: f, h. 
Criterios de avaliación: 
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos 
alxébricos ou gráficos, e contrastando os resultados obtidos. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Resolver  ecuacións de 1º e 2º grao cunha incógnita así como 
problemas sinxelos nos que se precise a súa formulación. 

B2.17 
B2.18 

PE 
PA 

CMCCT 

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

Resolver  SEL con dúas ecuacións lineais  e 2 incónitas así como 
problemas sinxelos nos que se precise a súa formulación. 

B2.17 
B2.18 

PE 
PA 

CMCCT 

 
UNIDADE 7.- FUNCIÓNS 
 
Secuencia de contidos: 
Eixes de coordenadas: 
- Concepto de plano. Cuadrantes. 
- Eixe de abscisas. 
- Eixe de ordenadas. 
- Orixe de coordenadas. 
Coordenadas cartesianas dun punto: 
- Notación dun punto: Abscisa e ordenada. 
- Representación dun punto. 
Concepto de función: 
- Variables dependente e independente. 
- Gráfica dunha función. 
Representación gráfica dunha función: 
- Dada mediante unha táboa de valores. 
- Dada mediante unha expresión alxébrica. 
- Estudo da gráfica dunha función: Continuidade, puntos de corte cos eixes, monotonía. Máximos e mínimos. 
- Funcións lineais e afíns. Cálculo, interpretación e identificación da pendente da recta. Representacións da recta a partir da ecuación e obtención da ecuación a partir dunha recta 
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- Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas. 
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación), pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto. 
B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais. 
B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver problemas. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT AI CC 

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

= B4.1 PE 
PA 

CMCCT 

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. = B4.1 PE 
PA 

CMCCT 

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

= B4.1 PE 
PA 

CMCCT 

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

= B4.2 
 

PE 
PA 

CMCCT 

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica ou táboa de valores. = B4.2 
 

PE 
PA 

CMCCT 

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

= B4.2 
 

PE 
PA 

CMCCT 

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

= B4.4 
B4.2 

OBS 
PA 

CMCCT 

. 
UNIDADE 8.-  XEOMETRÍA PLANA 
Segmentos no plano. Razón de dous segmentos. Segmentos proporcionais. 
Teorema de Tales: 
- Enunciado. 
- Aplicación: división dun segmento en partes iguais. 
Triángulos semellantes: 
- Concepto. 
- Triángulos en posición de Tales. 
- Criterios de semellanza. 
Polígonos semellantes. Construción. 
Escalas. Mapas e planos. 
Aplicación  da proporcionalidade xeométrica a problemas. 
Teorema de Pitágoras. Xustificación teórica e aplicacións. 
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Áreas de figuras planas: 
- Área de paralelogramos, rombos, romboides, triángulos, trapecios e polígonos regulares. 
- Figuras circulares.  
Lonxitude da circunferencia. Lonxitude de arco. 
Área do círculo, do sector circular, da coroa circular e do trapecio circular.  
- Área de figuras compostas. 
- Problemas de áreas. 
Razón entre lonxitudes e áreas de figuras semellantes. 
 
Criterios de avaliación: 
 B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados de números e ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os lados), e empregalo para 
resolver problemas xeométricos. 
B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e 
utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo 
outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 

Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema 
de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas pitagóricas ou 
a comprobación do teorema. 

B3.1 OBS 
 

CMCCT 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na 
resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en 
contextos reais 

= B3.1 PA 
PE 

CMCCT 

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

Utiliza a relación de proporcionalidade xeométrica entre 
segmentos e figuras planas para identificar figuras semellantes. 
Aplica o teorema de Tales, os criterios de semellanza e as 
escalas na construción e análise de figuras semellantes,  
resolvendo así problemas xeométricos. 

B3.2 PA 
OBS 
PE 

CMCCT 

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

B3.2 OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE9 9.- XEOMETRÍA NO ESPAZO. ÁREAS E VOLUMES. 
 
CORPOS XEOMÉTRICOS 
Poliedros. Elementos.  
- Poliedros cóncavos e convexos. Fórmula de Euler. 
- Poliedros regulares. Tipos: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. 
Prismas. Elementos e desenvolvemento. 
Clases de prismas: rectos e oblicuos; regulares e irregulares. 
- Desenvolvemento do prisma. 
Pirámides. Elementos e desenvolvemento. 
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Clases de pirámides: rectos e oblicuos; regulares e irregulares.  
- Apotema da pirámide regular. 
Corpos de revolución. Elementos e desenvolvemento. 
- Cilindros.  
- Cono.  
- Esfera. 
Áreas dos corpos xeométricos: 
- Área de prismas e cilindros. 
- Área de pirámides e conos. 
- Área da esfera. 
Volumes de corpos xeométricos. 
Aplicación a problemas. 
Obxectivos: e, f, l ,n. 
Criterios de avaliación: 
B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, 
seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 
B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

= B3.3 OBS 
PE 

CMCCT 

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

 B3.3 
B3.5 

OBS 
PA 

CMCCT 

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

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

B3.3 
B3.5 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

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

Resolve problemas  sinxelos  xeométricos ou da realidade mediant 
cálculo de lonxitudes,   áreas e volumes de corpos xeométricos. 

B3.4 
B3.5 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 10.- ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL. 
 
Secuencia de contidos: 
Poboación e mostra. 
Frecuencias.  Táboas de frecuencias.. 
Gráficos estatísticos (diagramas de barras e de sectores; polígonos de frecuencias, diagramas de caixa e bigotes). 
Medidas de centralización. Notación, cálculo e interpretación (media aritmética, moda e mediana). 
Medidas de dispersión. Célculo e interpretación (rango e cuartís) 
Aplicación a problemas da vida cotiá e do mundo da información. Folla de cálculo para a organización e representación gráfica dos datos. 
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Obxectivos: a, b, c, d, e, f, g, h, m. 
Criterios de avaliación:  
B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, utilizando os métodos estatísticos 
apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes, e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos. 
B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas formuladas previamente 
sobre a situación estudada. 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en 
táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos 
graficamente. 

Coñece os conceptos básicos da estatística descritiva. 
Recolle , ordena e agrupa datos, elabora táboas e gráficos estatísticos 
sinxelos. 

OBS 
PE 
PA 

B5.1 
B5.2 
B5.3 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 
PE 

B5.4 
B5.5 

CMCCT 

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

= OBS 
PA 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 

CMCCT 

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

Emprega a calculadora e folla de cálculo  para organizar datos, xerar 
gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central, o 
rango e os cuartís en casos sinxelos. 

OBS 
PA 

B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 

CMCCT 

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

Iníciase na utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre 
unha variable estatística analizada. 

OBS 
PA 

B5.6 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 

CMCCT 

 
UNIDADE 11.- PROBABILIDADE. 
 
Secuencia de contidos: 
Fenómenos deterministas e aleatorios. 
Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade mediante a simulación ou experimentación. 
Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. 
Espazo mostral en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxelos. 
Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos. 
Obxectivos: b, e, f, h.  
Criterios de avalaición:  
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B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións razoables acerca do comportamento dos aleatorios a partir 
das regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade. 
B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. = B5.7 OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación 
en casos sinxelos. 

B5.9 
B5.8 

OBS CMCCT 

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

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

B5.8 
B5.9 

OBS 
PA 

CMCCT 

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

= B5.10 
B5.11 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables. = B5.10 OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a 
regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

= B5.11 
B5.12 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDADES  Nº DE SESIÓNS 
1.- NÚMEROS ENTEIROS 15 
2.- FRACCIÓNS 15 
3.- NÚMERIOS DECIMAIS  10 
4.- PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA 15 
5.- EXPRESIÓN ALXÉBRICAS 15 
6.- ECUACIÓN DE 1º E 2º GRAO. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. 20 
7.- FUNCIÓNS 20 
8.- XEOMETRÍA PLANA 15 
9.- XEOMETRÍA NO ESPACIO. ÁREAS E VOLUMES. 12 
10.- ESTATÍSTICA 12 
11. PROBABILIDADE. 10 
REPASO PROBAS EXTRAORDINARIAS 12 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS. 3º ESO 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencia
s clave 

 f 
 h 

 B1.1. Planificación do proceso de 
resolución de problemas. 

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

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

Expresar verbalmente o 
razoamento que hai detrás da 
resolución dun problema. 

OBS 
EO 
PA 

 CCL 
 CMCCT 
 

 e 
 f 
 h 
 

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolver 
subproblemas, reconto exhaustivo, 
empezar por casos particulares sinxelos, 
buscar regularidades e leis, etc. 
 B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

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

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

 Analizar e comprender o 
enunciado dos problemas. 
Analizar a coherencia do resultado 
da resolución dun problema. 
 
Reflexionar sobre o proceso de 
resolución de problemas. 
 
 

PE 
PA 

 CMCCT 
 

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

PE 
PA 
 

 CMCCT 
 

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

PA 
 

 CMCCT 
 

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

PA 
PE 
 

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, 
etc. 
 B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e 

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

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

Identificar patróns, regularidades e 
leis matemáticas en casos 
sinxelos.. 

PE 
PA 
 

 CMCCT 
 

 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
atopadas para realizar simulacións e predicións 
sobre os resultados esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

PA 
OBS 
 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencia
s clave 

presentación dos informes 
correspondentes. 

 b 
 e 
 f 
 

 B1.3. Reflexión sobre os resultados: 
revisión das operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc.  

 B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc.  

 MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 
resolvelos, revisando o proceso de resolución, e 
os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 

Valorar a posibilidade de 
diferentes formas de resolución 
dun mesmo problema. 
 

OBS  CMCCT 
 

 MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a 
partir de un resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis 
xerais de interese, e establecendo conexións 
entre o problema e a realidade. 

Formular novos problemas, a 
partir dun resolto, variando os 
datos, propoñendo novas 
preguntas, resolvendo outros 
problemas parecidos, formulando 
casos particulares. 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 CAA 
 

 f 
 h 

 B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

 B1.5. Elaborar e presentar informes 
sobre o proceso, resultados e 
conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

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

Expor e defender o proceso 
seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando as linguaxes 
alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 
axeitadas ao nivel educativo. 

PE 
OBS 
PA 

 CCL 
 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

 B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos) 
a partir da identificación de problemas en 
situacións problemáticas da realidade. 

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

Establecer conexións entre o 
problemas e a realidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar, elaborar ou construír 
modelos matemáticos sinxelos 
que permitan a resolución dun 
problema. 
 
Interpretar a solución matemática 
no contexto da realidade. 
 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CSC 

 MACB1.6.2. Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

PA 
OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 

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

PA 
OBS 
 

 CMCCT 
 

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

PE 
PA 

 CMCCT 

 MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, 
en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 

OBS 
PA 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencia
s clave 

aumenten a súa eficacia. 

 e 
 f 
 g 

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

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

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

Valorar outras opinións e formas 
de enfrontarse a un problema. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

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

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

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

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

Desenvolver actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas 
como esforzo e , flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada. 
 
 
 
Distinguir entre problemas e 
exercicios, e adoptar a actitude 
axeitada para cada caso. 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver habilidades sociais 
de cooperación e traballo en 
equipo 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

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

OBS 
 

 CMCCT 

 MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular e formularse preguntas, e procurar 
respostas adecuadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

OBS 
 
 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

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

OBS 
 

 CSC 
 CSIEE 
 

 b 
 g 

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

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

 MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando 
as consecuencias destas e a súa conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

Participa activamente na toma de 
decisións nos procesos de 
resolución de problemase 
investigación. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 g 

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

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

 MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando 
a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares. 

Reflexionar sobre os problemas 
resoltos e os procesos 
desenvolvidos e aprende para 
situacións futuras similares 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 

 b 
 e 
 f 

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:  
– Recollida ordenada e a organización de 

 B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos 

 MACB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 

Manexar a calculadora para a 
realización de cálculos numéricos 
ou estatísticos. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencia
s clave 

 g datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais, e realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  
– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 
– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que 
axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de 
problemas. 
 

estatísticos cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 
 

  
 
Deseñar representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas. 
 
Saber localizar e manipular  
actividades interactivas creadas 
con programas como Xeoxebra ou 
Descartes que facilitan a análise e 
comprensión de propiedades 
xeométricas.   
 
Manexo básico dunha folla de 
cálculo para o tratamento de datos 
e  xerar gráficas estatísticas. 

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

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

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

OBS  CMCCT 
 

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

0BS 
PA 

 CMCCT 
 

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

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 a 
 b 
 f 
 g 
 e 

 B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para:  
– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais, e realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  
– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 
– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en 
internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

 MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, 
análise e selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión. 

 Procurar, analizar e selecciona 
información salientable en internet 
ou noutras fontes.  
 
 
 
 
 
Elaborar documentos dixitais 
propios (de texto, folla de cálculo, 
presentación, vídeo) coa 
ferramenta tecnolóxica apropiada. 

OBS 
PA 

 CCL 
 CD 
 

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

OBS 
PA 

 CCL 

 MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos fortes e 
débiles de seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora. 

OBS 
PA 

 CD 
 CAA 

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

OBS PA  CD 
 CSC 
 CSIEE 
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UNIDADE 1 .- NÚMEROS REAIS 
Secuencia de contidos: 
Interpretación dunha fracción. 
Obtención da expresión decimal dunha fracción e viceversa 
Fraccións equivalentes. Simplificación e amplificación de fraccións. Fracción irredutible. 
Comparación de fraccións. 
Representación de números racionais na recta numérica. 
Operacións con fraccións. 
Potencias de expoñente enteiro de números racionais. Propiedades. 
Notación científica. Operacións. 
Números irracionais. Expresión decimal. Representación de números irracionais na recta numérica. 
Intervalos e semirrectas. 
Aproximacións decimais. Erro absoluto e relativo. 
Potencias de expoñente fraccionario: radicais. 
Radicais equivalentes. Simplificar radicais. 
Reducir radicais a común índice. 
Extraer e introducir factores nun radical. 
Suma e resta de radicais. 
Produto e división de radicais. 
Potencia dun radical e raíz dun radical. 
Operacións combinadas con números reais. 
Resolución de problemas que impliquen a utilización de números reais 
 
Obxectivos:b, f. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e 
presentar os resultados coa precisión requirida 
 

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

Identificar, clasificar, comparar, ordenar e representar na recta numérica os 
números racionais 

PA 
PE 

B2.1 CMCCT 

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

Saber clasificar os números decimais en exactos, periódicos puros e mixtos. PA 
PE 

B2.1 CMCCT 

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

Obter a expresión decimal dunha fracción e viceversa PA 
PE 

B2.1 CMCCT 

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

Expresar números moi grandes ou moi pequenos en notación científica. 
Realizar cálculos con números en notación científica con e sen a calculadora 

PA 
PE 

B2.4 CMCCT 
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Estándares de aprendiizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións 
por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os 
seus procedementos 
MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en 
problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso 
para determinar o procedemento máis adecuado 

Dominar as técnicas de aproximación (truncamento e redondeo) e calcular o 
erro cometido. Valorar se é unha boa aproximación. 

PA 
PE 

B2.2 CMCCT 

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

Expresar o resultado dun problema utilizando a unidade de medida 
adecuada. 
Se é en forma de número racional, redondealo se é necesario. 

PA 
PE 

B2.2 
 

CMCCT 

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais 
e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 
enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións 

 Calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de 
expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
Utilizar con soltura as propiedades das potencias de base racional e 
expoñente enteiro. 

PA 
PE 

B2.6 
B2.3 

CMCCT 

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

= 

PA 
PE 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 

CMCCT 

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

Dominar o concepto de raíz enésima e indica o número de solucións según o 
índice e o signo de radicando. 
Calcular radicais semellantes. 
Extraer e introducir factores nun radical. 
Sumar radicais. 

PA 
PE 

B2.5 CMCCT 

 
UNIDADE 2.- POLINOMIOS 
Secuencia de contidos: 
Polinomios: grao, termo independente e coeficientes. 
Valor numérico dun polinomio. 
Suma, resta e roduto de polinomios. 
Igualdades noatables 
División de polinomios. Regra de Ruffini. 
Operacións combinadas de polinomios. 
Raíces dun polinomio. Nº máximo de raíces. 
Teorema do resto. 
Factorización de polinomios.  
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación: 
B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa.  
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Estándares de aprendiizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. Calcular o valor numérico dun polinomio. 

Comprobar se un número é raíz dun polinomio. 
Dominar a suma, resta, produto e división de polinomios. 
Coñecer e utilizar a regra de Ruffini para a división dun polinomio entre ( x – 
a) 

PA 
PE 

B2.7 CMCCT 

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

Manexar con soltura, nos dous sentidos, as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio, e unha suma por unha diferencia. 
Utilizar as identidades notables , extracción de factor común  e 
descomposición dun polinomio de grao 2 coñecidas as súas raíces para 
factorizar polinomios. 

PA 
PE 

B2.7 CMCCT 

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

=  B2.7 CMCCT 

 
UNIDADE 3.- ECUACIÓNS E SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
 
Secuencia de contidos: 
Identidade e ecuación. 
Incógnita, coeficientes, membros, termos e grao dunha ecuación. 
Solución dunha ecuación. Ecuacións equivalentes. Obtención de ecuacións equivalentes. 
Resolución ecuacións de 1º grao. 
Discusión do número de solucións dunha ecuación de 2º grao e resolución. 
Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous. 
Sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas: concepto, partes e termos independentes. 
Solución dun sistema de ecuacións. Sistemas equivalentes. 
Tipos de sistemas: compatibles determinados e indeterminados, sistemas incompatibles. 
Resolución de sistemas: métodos de substitución, igualación e redución. 
Utilización das ecuacións de 1º e 2º grao e sistemas lineais de dúas ecuación e dúas incógnitas na formulación e resolución de problemas. 
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación:  
B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 
 

Estándares de aprendiizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 
ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado 
obtido. 

Resolver ecuacións de primeiro grao con parénteses e denominadores 
Aplicar a fórmula xeral para resolver ecuacións de segundo grao 
Resolver sen fórmula ecuacións de segundo grao incompletas 
Formular e resolver problemas mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao. 

PA 
PE 
 

B2.10 
B2.11 
B2.12 
B2.13 

CMCCT 
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Estándares de aprendiizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
Determinar se un par de números dado é solución dun sistema de ecuacións 
Resolver un sistema de dúas ecuación lineais con dúas incógnitas. 
Resolver problemas en diversos contextos mediante a proposición e 
resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 
alxebraica ou graficamente. Analizar a coherencia da solución ou solucións. 

 
UNIDADE 4.- PROGRESIÓNS ARITMÉTICAS E XEOMÉTRICAS. 
 
Secuencia de contidos: 
Sucesións. Sucesións recurrentes. 
Progresións aritméticas. Termo xeral . Suma de n termos. 
Progresións xeométricas. Termo xeral. Suma e produto de n termos. Suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica. 
Resolución de problemas que impliquen o cálculo de capitais, réditos e tempos en contextos de xuro composto. 
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación:  
B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 
formación a partir de termos anteriores. 

Recoñecer as sucesións recurrentes. 
Calcular termos dunha sucesión 

PA 
PE 

B2.7 
B2.8 

CMCCT 

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

Obter o termo xeral dunha sucesión en casos sinxelos. PA 
PE 

B2.7 
B2.8 

CMCCT 

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

Identificar as progresións aritméticas e obter a súa diferencia 
Identificar as progresións xeométricas e obter a súa razón. 
Calcular o termo xeral e a suma dos n primeiros termos dunha progresión 
aritmética. 
Calcular o termo xeral e a suma dos n primeiros termos dunha progresión 
xeométrica 

PA 
PE 

B2.8 CMCCT 

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

Resolver problemas  sinxelos asociados ás progresións PA 
PE 

B2.8 CMCCT 

 
UNIDADE 5: FUNCIÓNS. PROPIEDADES GLOBAIS. 
 
Secuencia de contidos: 
Relacións funcionais: descrición verbal, táboas, gráficas e fórmulas. 
Idea de función: notación e expresión alxebraica, imaxe dun punto, representación de puntos e imaxes. 
Estudio gráfico dunha función: dominio e percorrido, simetría e periocidade, continuidade, monotonía, extremos, curvatura e puntos de inflexión 
Obxectivos: f,g. 
Criterios de avaliación: 
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B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia 
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

Expresar unha función de distintas formas: mediante textos, táboas, fórmulas e 
gráficas, e obter unhas a partir doutras. 
Interpretar relacións funcionais de fenómenos relacionados coas matemáticas, 
outras ciencias e a vida cotíá expresadas mediante gráficas, analizando as 
características globais destas (continuidade, dominio, percorrido, monotonía, 
extremos, puntos de corte cos eixes, simetrías, periocidade, curvatura e 
tendencias) 
Construir unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, táboa de valores 
ou expresión alxebraica sinxela dunha función 
Identificar relacións funcionais dadas a través dunha táboa de valores, dunha 
expresión alxebraica sinxela ou gráfica, 

PA 
PE 

B4.1 CMCCT 

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

PA 
PE 

B4.2 CMCCT 

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

PA 
PE 

B4.3 CMCCT 

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

PA 
PE 

B4.4 CMCCT 

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

PA 
PE 
OBS 

B4.2 
B4.7 

CMCCT 

 
UNIDADE 6: FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS. 
 
Secuencia de contidos: 
 Funcións constantes. 
 Funcións lineais y =mx: recoñecemento alxebraico, propiedades, representación gráfica.  
 Funcións afíns y = mx+n: recoñecemento alxebraico, propiedades, representación gráfico. 
Pendente e ordenada na orixe. 
Ecuación da recta. 
Rectas paralelas e secantes. 
O eixo OY e as súas paralelas. 
Interpretación e lectura de gráficas de funcións lineais. Aplicacións a fenómenos naturais, vida cotiá e mundo da información. 
Funcións cuadráticas. Representación gráficas: unha parábola. 
Cálculo do vértice dunha función cuadrática. 
Cálculo dos puntos de corte da función cuadrática coes eixes. 
Estudio da curvatura dunha función cuadrática según o valor do coeficiente principal. 
Interpretación e lectura de gráficas de funcións cuadráticas. Aplicacións a fenómenos naturais, vida cotiá e mundo da información. 
Obxectivos: b, f, h. 
Criterios de avaliación:  
B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, para describir o 
fenómeno analizado. 
 B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funcións cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas características. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha Manexar distintas formas de expresión da ecuación da recta (ecuación punto PA B4.6 CMCCT 
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dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos 
de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

pendente, xeral e explícita). 
Identificar os elementos dunha recta ( pendente e ordenada na orixe). 
Obter a ecuación da recta coñecidos dous puntos polos que pasa ou un punto 
e a pendente. 
Representar graficamente unha recta a partir da súa expresión alxebraica. 

PE 

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

Obter a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado en casos 
sinxelos e representala. 

PA 
PE 

B4.5 CMMT 

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

Identificar a gráfica dunha función polinómica de grao 2. 
 Calcular os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e 
represéntala graficamente (vértice da parábola, puntos de corte cos eixes, 
concavidade e convexidade, eixe de simetría) 

PA 
PE 

B4.7 CMCCT 

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

Describir situacións da vida cotiá que poden ser modelizadas mediante 
funcións cuadráticas  

PA 
PE 

B4.7 CMCCT 

 
UNIDADE 7.- ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL. 
 
Secuencia de contidos: 
Poboación e mostra. 
Variables estatísticos. Tipos: cualitativas; cuantitativas discretas o continuas. 
Frecuencias absoluta e relativa; frecuencias absolutas e relativas acumulada. 
Táboas de frecuencia, construción e interpretación. 
Táboas de datos agrupados: clase, narca de clase, construción e interpretación. 
Gráficos estatísticos. Tipos, construción e interpretación. 
Parámetros estatísticos de posición: notación cálculo e interpretación (media, moda, mediana e cuartís) 
Parámetros estatísticos de dispersión: notación, cálculo e interpretación ( rango, percorrido interciartílico desviación típica) 
Interpreatción conxunta de media e desviación típica 
Obxectivos: b, e, f 
 
Criterios de avaliación:  
B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as conclusións son representativas para a poboación 
estudada. 
B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 
B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de comunicación, valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados 

Distinguir poboación e mostra. OBS 
PA 
PE 

B5.1 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos. 

Valorar a importancia da representatividade dunha mostra OBS 
PA 

B5.2 CMCCT 

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

= PA 
PE 

B5.1 CMCCT 

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

= PA 
PE 

B5.3 CMCCT 

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

Recoller, ordenar, agrupar e tabular datos estatísticos e, partindo das táboas 
estatísticas, construir o gráfico estatístico adecuado en cada caso.  

PA 
PE 

B5.4 CSC 

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

Calcular e interpretar os parámetros estatísticos de posición máis usuais  dun 
conxunto de datos(moda, mediana, media, cuartís). 

PA 
PE 

B5.5 CMCCT 

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

Calcular e interpretar os parámetros estatísticos de dispersión máis usuais dun 
conxunto de datos (rango, varianza, desviación típica). 

PA 
PE 

B5.5 CMCCT 

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

Describir e analizar información estatística dos medios de comunicación. OBS 
PA 

B5.9 CCL 

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

Empregar a calculadora para o cálculo de parámetros de centralización e 
dispersión. 
Manexar un ha folla de cálculo para organizar os datos e xerar gráficos. 

OBS 
PA 

B5.10 CD 

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

Elaborar unha  presentación para comunicar a información relevante sobre un 
pequeno proxecto estatístico realizado polo alumno. 

OBS 
PA 

B5.10 CD 

 
UNIDADE 8: PROBABILIDADE. 
Secuencia de contidos: 
Experimento aleatorio. Espacio muestral. 
Sucesos. Definición e tipos (elemental, composto, seguro, imposible e contario). 
Operación con sucesos: unión e intersección. 
Sucesos compatibles e incompatibles. 
Técnicas de reconto de sucesos elementais en casos sinxelos. 
Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace. 
Problemas de aplicación. 
Obxectivos: b, f, g. 
 
Criterios de avaliación 
B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de 
árbore, e identificando os elementos asociados ao experimento. 
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Estánderes de aprendizaxe Mínimo esixibles IA CT CC 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar. 
MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos 
resultados son equiprobables,amediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos 
elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias persoais. 
MAC5.4.4 Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas 
opcións en situación de incerteza 

- Identificar experimentos aleatorios sinxelos e determina o seu espazo muestral. 
- Manexar  técnicas de reconto como as árbores ou táboas. 
- Obter a probabilidade dun suceso mediante a regra de Laplace. 
-Aplicar o cálculo de probabilidades á resolución de problemas sinxelos.  

PA 
PE 
OBS 

B5.11 
B5.12 
B5.13 

CMCCT 
CMCCT, 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 

 
UNIDADE 9: PROBLEMAS MÉTRICOS NO PLANO. 
Secuencia de contidos: 
Triángulos. Elementos. Nomenclatura. Clasificacións. 
Rectas epuntos notables dun triángulo. 
Teorema de Pitágoras. Enunciado e comprobación xeométrica. 
Aplicacións do Teorema de Pitágoras. 
Áreas de figuras planas: 
- Área de paralelogramos, rombos, romboides, triángulos, trapecios e polígonos regulares. 
- Figuras circulares.  
 Lonxitude da circunferencia. Lonxitude de arco. 
 Área do círculo, do sector circular, da coroa circular e do trapecio circular.  
- Área de figuras compostas. 
Problemas de áreas. 
Ángulos.  
- Ángulos nos polígonos. 
 Suma dos ángulos interiores dun polígono. 
 Ángulo central dun polígono regular. 
Segmentos no plano. Razón de dous segmentos. Segmentos proporcionais. 
Teorema de Tales. 
- Enunciado. 
- Aplicación: división dun segmento en partes iguais. 
Triángulos semellantes. 
- Concepto. 
- Triángulos en posición de Tales. 
- Criterios de semellanza. 
Polígonos semellantes. Construción. 
Escalas. Mapas e planos. 
Aplicación  da proporcionalidade xeométrica a problemas. 
Obxectivos: b,e,f,g,l,n, j. 
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Criterios de avaliación: 
B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 
B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos 
tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos. 
B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala. 
B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 
B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos. 
 

Estándar de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

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

= OBS 
PA 

B3.2 
B3.1 

 

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

= OBS 
PA 
PE 

B3.2 
B3.1 

 

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

Identificar e describir os elementos e as propiedades das figuras planas. OBS 
PA 
PE 

B3.1 
B3.2 

 

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

 Calcular lonxitudes, áreas de figuras planas e de corpos xeométricos elementais 
e as súas composicións, utilizando as fórmulas coñecidas, propiedades 
xeométricas do plano, o teorema de Pitágoras, o teorema de Tales, os criterios 
de semellanza e as unidades de medidas adecuadas ao contexto. 
- Dividir un segmento e partes iguais utilizando o teorema de Tales. 

PA 
PE 

B3.1 
B3.2 

 

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

OBS 
PA 
PE 

B3.5  

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

OBS 
PA 
PE 

B3.5  

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

= OBS 
PA 
PE 

B3.5  

 
UNIDADE 10: CORPOS XEOMÉTRICOS. 
Secuencia de contidos: 
Corpos xeométricos:  
- Poliedros. Fórmula de Euler. 
- Poliedros regulares. 
- Prismas e pirámides. 
- O cilindro e o cono como corpos de revolución. 
- Corpos redondos. Figuras esféricas. 
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Áreas e volumes de corpos xeométricos. 
Resolución de problemas que impliquen o cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
A esfera. Intersección de palanos e esferas. 
O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto. 
Obxectivos: b,e,f,g,l,n, j 
Criterios de cualificación:  
B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 
B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos 
tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos 
B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 
B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

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

= PA 
PE 
OBS 

B3.1 
B3.2 

CMCCT 

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

 Calcular lonxitudes, áreas e volumes de figuras planas e de corpos 
xeométricos elementais e as súas composicións, utilizando as fórmulas 
coñecidas, propiedades xeométricas do plano e o espacio, o teorema de 
Pitágoras, o teorema de Tales, os criterios de semellanza e as unidades de 
medidas adecuadas ao contexto.  

PA 
PE 
OBS 

B3.3 
B3.1 

CMCCT 

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

PA 
PE 
OBS 

B3.4 
B3.1 

CMCCT 

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

PA 
PE 
OBS 

B3.5 
B3.3 
B3.1 

CMCCT 

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a 
linguaxe con propiedade para referirse aos elementos principais. 
MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, 
na natureza, na arte e nas construcións humanas. 

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

PA 
PE 
OBS 

B3.1 
 

CMCCT 

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

Situar sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os 
paralelos, e ser capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a 
súa latitude e a súa lonxitude 

OBS 
 

B3.9 
B3.10 

CMCCT 

 
 
UNIDADE 11: MOVEMENTOS NO PLANO 
Secuencia de contidos:  
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Vector. Coordenadas e módulo dun vector. 
Translacións.  
Xiros.  
Simetría central e respecto dun eixe. 
Homotecias. Figuras semellantes. 
Obxectivos: b, e, f, g, l , n. 
Criterios de avaliación:  
B3.4 Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento no plano, aplicar estes movementos e analizar deseños cotiáns, obras de arte e configuracións presentes na 
natureza. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

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

Identificar as transformacións que levan dunha figura xeométrica a outra 
mediante os movementos no plano (traslacións, xiros, simetrías, homotecias). 

OBS 
PA 
PE 

B3.6 
B3.2 

CMCCT 
CCEC 

MAB3.42 Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesarias 

Utilizar os movementos no plano para crear composición propias. 
 

OBS 
PA 

B3.6 
B3.2 

CMCCT 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDADE SESIÓN 
1.- Números reais 20 
2.- Polinomios 14 
3.- Ecuacións e sistema de ecuacións 12 
4.- Progresións aritméticas e xeométricas. 11 
5.-Funcións. Propiedades globais. 11 
6.- Funcións lineais e cuadráticas. 11 
7.- Estatística 8 
8.-Probabilidade 8 
9.- Problemas métricos no plano. 14 
10.- Corpos xeométricos 11 
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11.-Movementos no plano. 8 
Repaso Probas extraordinarias 10 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS. 3º ESO 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia 
 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 f 
 h 

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

 B1.1. Expresar verbalmente e de xeito 
razoado o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

 MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

Expresar verbalmente o razoamento 
que hai detrás da resolución dun 
problema. 

OBS 
PE 
 

 CCL 
 CMCCT 

 f 
 h 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das operacións 
utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

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

 MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 

Analizar e comprender oenunciado 
dos problemas. 
 
Analizar a coherencia do resultado da 
resolución dun problema. 
 
Reflexionar sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

OBS 
PA 
PE 
 

 CCL 
 CMCCT 

 MAPB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de solucións 
do problema. 

 CMCCT 

 MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e 
a súa eficacia. 

 CMCCT 

 MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, 
resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
 B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 

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

 MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e 
leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

Identificar patróns, regularidades e 
leis matemáticas en casos sinxelos 

PE 
PA 

 CMCCT 

 MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
atopadas para realizar simulacións e predicións 
sobre os resultados esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

 CMCCT 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

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

 b 
 e 
 f 

 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das operacións 
utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no 
contexto da situación, procura 
doutras formas de resolución, etc. 

 B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc. 

 MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 
resolvelos, revisando o proceso de resolución e 
os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 

Valorar a posibilidade de diferentes 
formas de resolución dun mesmo 
problema. 

OBS 
 

 CMCCT 

 MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a 
partir de un resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos particulares ou máis 
xerais de interese, e establecendo conexións 
entre o problema e a realidade. 

Formular novos problemas, a partir 
dun resolto, variando os datos, 
propoñendo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos 
particulares. 

OBS 
 
PA 

 CMCCT 
 CAA 

 f 
 h 

 B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas 
escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos 
e probabilísticos, de xeito individual 
e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes 
correspondentes. 

 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, os resultados e as conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

 MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso 
seguido ademais das conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística. 

Expor e defender o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, 
utilizando as linguaxes alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística. axeitadas ao nivel 
educativo 

OBS 
PA 
PE 

 CCL 
 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

 B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da 
realidade. 

 MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Establecer conexións entre o 
problemas e a realidade. 
 
Usar, elaborar ou construír modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema. 
 
Interpretar a solución matemática no 
contexto da realidade. 

OBS 
PE 
PA 
 

 CMCCT 
 CSC 

 MAPB1.6.2. Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas 

 CMCCT 

 MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática OBS  CMCCT 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

do problema no contexto da realidade. PE 
PA 
  MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, 

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

 CMCCT 

 e 
 f 
 g 

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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

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

Valorar outras opinións e formas de 
enfrontarse a un problema. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

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

 B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

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

 MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada). 

Desenvolver actitudes axeitadas para 
o traballo en matemáticas como 
esforzo e , flexibilidade e aceptación 
da crítica razoada. 
 
Distinguuir entre problemas e 
exercicios, e adoptar a actitude 
axeitada para cada caso. 
 
Desenvolver habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 

 MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e 
exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 

PA 
PE 
OBS 
 

 CMCCT 

 MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular e formularse preguntas, e procurar 
respostas axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

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

OBS 
 

 CSIEE 
 CSC 

  b 
 g 

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

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

 MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola 
súa sinxeleza e utilidade. 

Participar activamente na toma de 
decisións nos procesos de resolución 
de problemas e investigación. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 g 

 B1.6. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 

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

 MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando 
a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 

Reflexionar sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos 
e aprende para situacións futuras 

OBS 
PA 
PE 

 CMCCT 
 CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

dificultades propias do traballo 
científico. 

aprende para situacións futuras similares. similares 

 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e 
os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

 B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico 
situacións diversas que axuden á comprensión 
de conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

 MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade destes impida ou 
non aconselle facelos manualmente. 

Manexar a calculadora para a 
realización de cálculos numéricos ou 
estatísticos. 
 
Deseñar representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas. 
 
Saber localizar e manipular  
actividades interactivas creadas con 
programas como Xeoxebra ou 
Descartes que facilitan a análise e 
comprensión de propiedades 
xeométricas.   
 
Manexo básico dunha folla de cálculo 
para o tratamento de datos e  xerar 
gráficas estatísticas. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CD 

 MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 
o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 

 B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 
– Recollida ordenada e a organización 
de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais, e realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  
– Deseño de simulacións e elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

 MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios 
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

Procurar, analizar e selecciona 
información salientable en internet ou 
noutras fontes.  
 
Elaborar documentos dixitais propios (de 
texto, folla de cálculo, presentación, vídeo) 
coa ferramenta tecnolóxica apropiada. 

OBS 
PA 

 CCL 
 CD 

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar 
a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

OBS 
PA 

 CCL 

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativo e establecendo pautas de mellora. 

OBS 
PA 

 CD 
 CAA 

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas OBS  CD 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

documentos sobre os procesos levados a 
cabo e as conclusións e os resultados 
obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, da 
información e as ideas matemáticas. 

para compartir ideas e tarefas. PA  CSC 
 CSIEE 

 
UNIDADE 1 .- NÚMEROS RACIONAIS. 
Contidos desglosados: 
Interpretación dunha fracción. 
Obtención da expresión decimal dunha fracción e viceversa 
Fraccións equivalentes. Simplificación e amplificación de fraccións. Fracción irredutible. 
Comparación de fraccións. 
Representación de números racionais na recta numérica. 
Operacións con fraccións e decimais 
Potencias de expoñente enteiro de números naturais. Propiedades. 
Notación científica. Operacións. 
Aproximacións decimais. Erro absoluto e relativo. 
Operacións combinadas números racionais 
Resolución de problemas que impliquen a utilización de números racionais. Obxectivos: e, f, g. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais  para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados coa 
precisión requirida. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos exisibles IA CT CC 

 MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos 
numeradores e denominadores son produtos de potencias. 

Aplicar as propiedades das potencias para descompoñer numerador e 
denominador e simplificalos. 

PA 
PE 

B2.1 CMCCT 

 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre 
decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de 
decimais que se repiten ou forman período. 

Saber clasificar os números decimais en exactos, periódicos puros e mixtos. PA 
PE 

B2.3 CMCCT 

 MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación 
científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados. 

Expresar números moi grandes e moi pequenosen noatción científica e 
operar con eles con calculadora. 

PA 
PE 

B2.1 CMCCT 

 MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións 
por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os 
seus procedementos. 

Distinguir e obter aproximacións por defecto e por exceso dun número. PA 
PE 

B2.4 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos exisibles IA CT CC 

 MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en 
problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para 
determinar o procedemento máis axeitado. 

Dominar as técnicas de aproximación (truncamento e redondeo) e calcular o 
erro cometido. Valorar se é unha boa aproximación. 
 

PA 
PE 

B2.4 CMCCT 

 MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida 
adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de 
erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

Expresar o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada 
e redondealo se é necesario. 

 
PA 
PE 

B2.4 
B2.3 

 CMCCT 

 MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais 
e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais 
e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Obter o resultado de operacións combinadas de números enteiros,decimais e 
fraccionarios aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

PA 
PE 

B2.2 
B2.5 

 CMCCT 

 MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida 
cotiá, e analiza a coherencia da solución. 

Resolver problemas da vida cotiá con números decimais e racionais. PA 
PE 

B2.1 
B2.4 
B2.5 

 CMCCT 

 
UNIDADE 2.- POLINOMIOS 
Secuencia de contidos: 
Polinomios: grao, termo independente e coeficientes. 
Valor numérico dun polinomio. 
Suma, resta e produto de polinomios 
Extarer factor común. 
Igualdades notables 
Operacións combinadas de polinomios. 
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación: 
B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa.  
 

Estándares de aprendiizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de 
polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.. 

Calcular o valor numérico dun polinomio. 
Comprobar se un número é raíz dun polinomio. 
Dominar a suma, resta, produto  de polinomios. 

PA 
PE 

B2.8 CMCCT 

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado 
dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado 

Manexar con soltura, nos dous sentidos, as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio, e unha suma por unha diferencia. 
Utilizar as identidades notables e a extracción de factor común  para 
factorizar polinomios. 

PA 
PE 

B2.8 CMCCT 

 
UNIDADE 3.- ECUACIÓNS E SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
Secuencia de contidos: 
Identidade e ecuación. 
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Incógnita, coeficientes, membros, termos e grao dunha ecuación. 
Solución dunha ecuación. Ecuacións equivalentes. Obtención de ecuacións equivalentes. 
Resolución ecuacións de 1º grao. 
Discusión do número de solucións dunha ecuación de 2º grao e resolución ( ecuacións completas e incompletas). 
Sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas: concepto, partes e termos independentes. 
Solución dun sistema de ecuacións. Sistemas equivalentes. 
Tipos de sistemas: compatibles determinados e indeterminados, sistemas incompatibles. 
Resolución de sistemas: métodos de substitución, igualación e redución. 
Resolución gráfica dun sistema lineal de dúas ecuacións e dúas incógnitas. Utilización das ecuacións de 1º e 2º grao e sistemas lineais de dúas ecuación e dúas incógnitas na formulación e resolución de 
problemas. 
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación:  
B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 
 

Estándares de aprendiizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 
procedementos alxébricos e gráficos.  

Resolver  ecuacións de 2º grao completas e incompletas alxebraicamente. PA 
PE 

B2.9 CMCCT 

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 
mediante procedementos alxébricos ou gráficos 

Dominar os  métodos  de substitución, redución e igualación para resolver 
un sistema de dúas ecuación e dúas incógnitas . Resolvelo tamén 
graficamente . 

PA 
PE 
OBS 

B2.1
0 

CMCCT 

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións 
de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido 

Resolver problemas  da vida cotiá  mediante a proposición e resolución de 
sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas alxebraica ou 
graficamente. Analizar a coherencia da solución ou solucións 

PA 
PE 

B2.1
1 

CMCCT 

 
UNIDADE 4.- PROGRESIÓNS ARITMÉTICAS E XEOMÉTRICAS. 
Secuencia de contidos: 
Sucesións. Sucesións recurrentes. 
Progresións aritméticas. Termo xeral . Suma de n termos. 
Progresións xeométricas. Termo xeral. Suma e produto de n termos. Suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica. 
Resolución de problemas que impliquen o uso de progresións aritméticas e xeométricas. 
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación:  
B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 
formación a partir de termos anteriores. 

Recoñecer as sucesións recurrentes. 
Calcular termos dunha sucesión a aprtir da súa lei de formación 

PA 
PE 

B2.6 
B2.7 

CMCCT 

MACP2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha 
sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

Obter o termo xeral dunha sucesión en casos sinxelos. 
Identificar as progresións aritméticas e obter a súa diferencia 

PA 
PE 

B2.7 
B2.6 

CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
Identificar as progresións xeométricas e obter a súa razón. 
Calcular o termo xeral  dunha progresión aritmética. 
Calcular o termo xeral  dunha progresión xeométrica 

MACP2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e 
resolve problemas asociados a estas 

Resolver problemas  sinxelos asociados ás progresións PA 
PE 

B2.8 CMCCT 

 
UNIDADE 5: FUNCIÓNS. PROPIEDADES GLOBAIS. 
 
Secuencia de contidos: 
Relacións funcionais: descrición verbal, táboas, gráficas e fórmulas. 
Idea de función: notación e expresión alxebraica, imaxe dun punto, representación de puntos e imaxes. 
Estudio gráfico dunha función: dominio e percorrido, simetría e periocidade, continuidade, monotonía, extremos, curvatura e puntos de inflexión 
Obxectivos: e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia 
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

Expresar unha función de distintas formas: mediante textos, táboas, 
fórmulas e gráficas, e obter unhas a partir doutras. 
Interpretar relacións funcionais de fenómenos relacionados coas 
matemáticas, outras ciencias e a vida cotíá expresadas mediante gráficas, 
analizando as características globais destas (continuidade, dominio, 
percorrido, monotonía, extremos, puntos de corte cos eixes, simetrías, 
periocidade, curvatura e tendencias) 
Construir unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, táboa de 
valores ou expresión alxebraica sinxela dunha función 
Identificar relacións funcionais dadas a través dunha táboa de valores, 
dunha expresión alxebraica sinxela ou gráfica. 

PA 
PE 
OBS 

B4.1 
B4.7 

CMCCT 

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

PA 
PE 
OBS 

B4.1 
B4.2 
B4.7 

CMCCT 

MAPB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo 
o fenómeno exposto. 

PA 
PE 
OBS 

B4.3 CMCCT 

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas 
graficamente. 

PA 
PE 

B4.4 CMCCT 

 
UNIDADE 6: FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS. 
Secuencia de contidos: 
 Funcións constantes. 
 Funcións lineais y =mx: recoñecemento alxebraico, propiedades, representación gráfica.  
 Funcións afíns y = mx+n: recoñecemento alxebraico, propiedades, representación gráfico. 
Pendente e ordenada na orixe. 
Ecuación da recta. 
Rectas paralelas e secantes. 
O eixo OY e as súas paralelas. 
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Interpretación e lectura de gráficas de funcións lineais. Aplicacións a fenómenos naturais, vida cotiá e mundo da información. 
Funcións cuadráticas. Representación gráficas: unha parábola. 
Cálculo do vértice dunha función cuadrática. 
Cálculo dos puntos de corte da función cuadrática coes eixes. 
Estudio da curvatura dunha función cuadrática según o valor do coeficiente principal. 
Interpretación e lectura de gráficas de funcións cuadráticas. Aplicacións a fenómenos naturais, vida cotiá e mundo da información. 
Obxectivos: b, f, h, g, e. 
Criterios de avaliación:  
B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, para describir o 
fenómeno analizado. 
 B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funcións cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas características. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha 
dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos 
de corte e pendente, e represéntaa graficamente. 

Manexar distintas formas de expresión da ecuación da recta (ecuación 
punto pendente, xeral e explícita). 
Identificar os elementos dunha recta ( pendente ,ordenada na orixe e puntos 
de corte cos eixos). 
Obter a ecuación da recta coñecidos dous puntos polos que pasa ou un 
punto e a pendente. 
Representar graficamente unha recta a partir da súa expresión alxebraica. 
 

PA 
PE 

B4.5 
B4.4 

CMCCT 

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa. 

Obter a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado en 
casos sinxelos e representala. 

PA 
PE 

B4.4 
B4.5 
B4.7 

CMMT 

MACP4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de garo 2 e describe 
as súas características. 

Identificar a gráfica dunha función polinómica de grao 2. 
 Calcular os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e 
represéntala graficamente (vértice da parábola, puntos de corte cos eixes, 
concavidade e convexidade, eixe de simetría) 

PA 
PE 

B4.6 
B4.7 

CMCCT 

MACP4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas 
mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario. 

Describir situacións da vida cotiá que poden ser modelizadas mediante 
funcións cuadráticas  

PA 
PE 

B4.6 
B4.7 

CMCCT 

 
UNIDADE 7.- ESTATÍSTICA UNIDIMENSIONAL. 
Secuencia de contidos: 
Fases e tarefas dun estudio estatístico. 
Poboación e mostra. 
Variables estatísticos. Tipos: cualitativas; cuantitativas discretas o continuas. 
Maétodos de selleción dunha mostra estatística. Representatividade. 
Frecuencias absoluta e relativa; frecuencias absolutas e relativas acumulada. 
Táboas de frecuencia, construción e interpretación. 
Táboas de datos agrupados: clase, narca de clase, construción e interpretación. 
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Gráficos estatísticos. Tipos, construción e interpretación. 
Parámetros estatísticos de posición: notación cálculo e interpretación (media, moda, mediana e cuartís) 
Parámetros estatísticos de dispersión: notación, cálculo e interpretación ( rango, percorrido interciartílico desviación típica) 
Interpreatción conxunta de media e desviación típica 
Obxectivos: a, b, c, d, e, f, g, h, m 
 
Criterios de avaliación:  
B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos mediante táboas e gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as conclusións son representativas para a poboación 
estudada. 
B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 
B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de comunicación, valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
MAPB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas 
contextualizados 

Distinguir poboación e mostra. PA 
PE 

B5.1 CMCCT 

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos. 

Valorar a representatividade dunha mostra a través do procedemento de 
selección, en casos sinxelos . 

PA 
OBS 
 

B5.2 CMCCT 

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa 
continua, e pon exemplos. 

Distinguir entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa 
continua, e pon exemplos. 

PA 
PE 
OBS 

B5.1 CMCCT 

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén 
información da táboa elaborada. 

Elaborar táboas de frecuencias, relacionar os tipos de frecuencias e obter 
información da táboa elaborada 

PA 
PE 

B5.3 CMCCT 

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, 
gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

Recoller, ordenar, agrupar e tabular datos estatísticos e, partindo das táboas 
estatísticas, construir o gráfico estatístico adecuado en cada caso.  

PA 
PE 

B5.4 CSC 

MAPB5.1.6 Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito 
individual ou en grupo.     

Coñecer as diferentes etapas do proceso de elaboración du estudo 
estatístico e ser capaz de planificar un individulamente ou en  grupo. 

PA 
OBS 
 

  

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e 
cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos 

Calcular e interpretar os parámetros estatísticos de posición máis usuais  dun 
conxunto de datos(moda, mediana, media, cuartís). 

PA 
PE 

B5.5 CMCCT 

MAPB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido 
intercuartílico e desviación típica) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e 
a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

Calcular e interpretar os parámetros estatísticos de dispersión máis usuais 
dun conxunto de datos (rango, varianza, desviación típica). 

PA 
PE 

B5.5 CMCCT 

MACP5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar 
información estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

Describir e analizar información estatística dos medios de comunicación. OBS 
PA 

B5.9 CCL 

MACP5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, 
xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

Empregar a calculadora ou folla de cálculo para o cálculo de parámetros de 
centralización e dispersión. 
Manexar un ha folla de cálculo para organizar os datos e xerar gráficos. 

PA 
OBS 

B5.1
0 

CD 

MACP5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e Elaborar unha  presentación para comunicar a información relevante sobre PA B5.1 CD 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 
relevante sobre unha variable estatística analizada un pequeno proxecto estatístico realizado polo alumno. OBS 0 

 
UNIDADE 8: PROBLEMAS MÉTRICOS NO PLANO. 
Secuencia de contidos: 
Triángulos. Elementos. Nomenclatura. Clasificacións. 
Rectas epuntos notables dun triángulo. 
Teorema de Pitágoras. Enunciado e comprobación xeométrica. 
Aplicacións do Teorema de Pitágoras. 
Áreas de figuras planas: 
- Área de paralelogramos, rombos, romboides, triángulos, trapecios e polígonos regulares. 
- Figuras circulares.  
 Lonxitude da circunferencia. Lonxitude de arco. 
 Área do círculo, do sector circular, da coroa circular e do trapecio circular.  
- Área de figuras compostas. 
Problemas de áreas. 
Ángulos.  
- Ángulos nos polígonos. 
 Suma dos ángulos interiores dun polígono. 
 Ángulo central dun polígono regular. 
Segmentos no plano. Razón de dous segmentos. Segmentos proporcionais. 
Teorema de Tales:enunciado e aplicacións. 
Triángulos semellantes. 
- Concepto. 
- Triángulos en posición de Tales. 
- Criterios de semellanza. 
Polígonos semellantes. Construción. 
Escalas. Mapas e planos. 
Aplicación  da proporcionalidade xeométrica a problemas. 
Obxectivos: b,e,f,g,l,n, j. 
Criterios de avaliación: 
B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 
B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos 
tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos. 
B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala. 
 

Estándar de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MAPB3.1.1. e MAPB3.1.2 Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos 
sinxelos. 

Trazar a mediatriz dun segmento e a bisectriz dun ángulo. Coñecer as 
propiedades dos puntos destes lugares xeométricos e utilizalas para resolver 
exercicios xeométricos sinxelos. 

PA 
PE 
OBS 

B3.5 
B3.1 

CMCCT 
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Estándar de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por 
paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos. 

Ser capaz de utilizar as relacións entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan ou por paralelas cortadas por unha secante para resolver problemas 
xeométricos sinxelos. 

PA 
PE 

B3.5 
B3.1 

CMCCT 

MAPB3.1.5 Calcula o perímetrode polígonos, a lonxitude da circunferencia  e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

 Calcular lonxitudes, áreas de figuras planas e de corpos xeométricos 
elementais e as súas composicións, utilizando as fórmulas coñecidas, 
propiedades xeométricas do plano, o teorema de Pitágoras, o teorema de 
Tales, os criterios de semellanza e as unidades de medidas adecuadas ao 
contexto. 
- Dividir un segmento e partes iguais utilizando o teorema de Tales. 

PA 
PE 
OBS 

B3.1 
B3.5 

CMCCT 

MAPB3.2.1 Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece 
relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 

PA 
OBS 

B3.3 CMCCT 

MAPB3.2.2 Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o 
teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

PA 
PE 
OBS 

B3.3 CMCCT 

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en 
situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

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

PA 
PE 
OBS 

B3.3 CMCCT 

 
UNIDADE 9: CORPOS XEOMÉTRICOS 
 
Secuencia contidos: 
Corpos xeométricos:  
- Poliedros. Fórmula de Euler. 
- Poliedros regulares. 
- Prismas e pirámides. 
- O cilindro e o cono como corpos de revolución. 
- Corpos redondos. Figuras esféricas. 
Áreas e volumes de corpos xeométricos. 
Resolución de problemas que impliquen o cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
A esfera. Intersección de palanos e esferas. 
O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto. 
Obxectivos: b,e,f,g,l,n, j 
Criterios de cualificación:  
B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións xeométricas. 
B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos 
tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos 
B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 
B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos. 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MAPB3.1.5 Calcular áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en 
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

Calcular as áreas e volumes de poliedros regulares, cilindros, conos e esferas, 
e de composición  sinxelas destes corpos xeométricos. 

PA 
PE 
OBS 
 

B3.2 
 

CMCCT 

MAPB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os 
paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa 
latitude e a súa lonxitude 

Situar sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os 
paralelos, eser capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a 
súa latitude e a súa lonxitude 

PA 
OBS 
 

B3.6 
 

CMCCT 

 
UNIDADE 10: MOVEMENTOS NO PLANO 
 
Secuencia de contidos:  
Vector. Coordenadas e módulo dun vector. 
Translacións.  
Xiros.  
Simetría central e respecto dun eixe. 
Homotecias. Figuras semellantes. 
Obxectivos: b, e, f, g, l , n. 
Criterios de avaliación:  
B3.4 Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento no plano, aplicar estes movementos e analizar deseños cotiáns, obras de arte e configuracións presentes na 
natureza. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano 
presentes na natureza, en deseños cotiáns  ou en obras de arte. 

Identificar as transformacións que levan dunha figura xeométrica a outra 
mediante os movementos no plano (traslacións, xiros, simetrías, homotecias) 

PA 
PE 
OBS 
 

B3.4 
B3.5 

CMCCT 
CCEC 

MAP3.42 Xera creacións propias mediante a composición de movementos, 
empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesarias 

Utilizar os movementos no plano para crear composición propias. 
 

 
OBS 
PA 

B3.4 
B3.5 

CMCCT 
CCEC 
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TEMPORALIZACIÓN: 
 

Unidade Sesións Total 
1.-Números racionais. 17 17 
2.-Progresións aritméticas e xeométricas. 10 27 
3.-Polinomios. 10 37 
4.-Ecuacións e sistemas de ecuacións lineais. 19 56 
5.-Funcións. Propiedades globais. 11 67 
6.-Funcións lineais e cuadráticas. 12 79 
7.-Estatística unidimensional. 12 91 
8.-Problemas métricos no plano. 15 106 
9.-Corpos xeométricos. 14 120 
10.-Movementos no plano. 8 128 
   
Repaso Probas Extraordinarias 10 138 
 Nº clases 138 

 

 
 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS. 4º ESO 
 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 f 
 h 

 B1.1. Planificación do proceso 
de resolución de problemas. 

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

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

= OBS 
PA 

 CCL 
 CMCCT 
 

 e 
 f 
 h 
 

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

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

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

 Analiza  e comprende  o enunciado dos 
problemas 
Analiza a coherencia do resultado da 
resolución dun problema. 
Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, 

PE 
PA 
OBS 

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

exhaustivo, empezar por casos 
particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 
 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación 
de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da 
situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

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

valorando a súa utilidade e eficacia. 
 
 
 
 

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 CAA 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 

 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de 
subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 
 B1.4. Formulación de 
proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

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

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

Identificar patróns, regularidades e leis 
matemáticas en casos sinxelos. 

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

PE 
PA 
 

 CMCCT 
 

 MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
atopadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a 
súa idoneidade. 

PA 
OBS 
 

 CMCCT 
 

 b 
 e 
 f 
 

 B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación 
de unidades aos resultados, 
comprobación e interpretación 
das solucións no contexto da 
situación, procura doutras 
formas de resolución, etc.  

 B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc.  

 MACB1.4.1. Afonda nos problemas 
logo de resolvelos, revisando o proceso 
de resolución, e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da 
solución ou procurando outras formas de 
resolución. 

= 
 

OBS 
 

 CMCCT 
 

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

Formula novos problemas, a partir dun 
resolto, variando os datos, propoñendo 
novas preguntas, resolvendo outros 
problemas parecidos, formulando casos 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

parecidos, formulando casos particulares 
ou máis xerais de interese, e 
establecendo conexións entre o problema 
e a realidade. 

particulares. 

 f 
 h 

 B1.4. Formulación de 
proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos 
informes correspondentes. 

 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, resultados e conclusións obtidas nos 
procesos de investigación. 

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

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

PE 
OBS 
PA 

 CCL 
 CMCCT 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 

 B1.5. Práctica dos procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

 B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións 
problemáticas da realidade. 

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

 
 
Establece  conexións entre o problemas 
e a realidade. 
 
 
 
 
 
Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema. 
 
 
Interpreta a solución matemática no 
contexto da realidade. 
 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CSC 

 MACB1.6.2. Establece conexións entre 
un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou 
os problemas matemáticos que subxacen 
nel, e os coñecementos matemáticos 
necesarios. 

 CMCCT 
 CSIEE 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 

 MACB1.6.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

  CMCCT 
 

 e 
 f 
 g 

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

 B1.7. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 

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

= OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

opinións. 

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

 B1.5. Práctica dos procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

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

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

Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas como esforzo e 
, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada. 
 
Formula a resolución de problemas e 
retos sinxelos coa precisión e interese 
adecuados ao nivel educativo.  
 
Distingue entre problemas e exercicios, 
e adoptar a actitude axeitada para cada 
caso. 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CSIEE 
 CSC 

 MACB1.8.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, o 
esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse 
preguntas, e procurar respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de 
problemas. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

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

 CSC 
 CSIEE 
 

 b 
 g 

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

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

 MACB1.9.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, de 
investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

Participa activamente na toma de 
decisións nos procesos de resolución de 
problemas e investigación. Fai unha 
análise da conveniencia, utilidade  e 
consecuencias destas decisións 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 g 

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

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

 MACB1.10.1. Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a 
sinxeleza das ideas clave, e aprende para 
situacións futuras similares. 

Reflexiona sobre os problemas resoltos 
e os procesos desenvolvidos e aprende 
para situacións futuras similares 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 

 b  B1.7. Utilización de medios  B1.11. Empregar as ferramentas  MACB1.11.1. Selecciona ferramentas Manexa a calculadora para a realización OBS  CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 e 
 f 
 g 

tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  
– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
– Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións 
e os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico 
situacións diversas que axuden á comprensión 
de conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 
 

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

de cálculos numéricos ou estatísticos. 
  
 
 
 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas 
 
Sabe localizar e manipular  actividades 
interactivas creadas con programas 
como Xeoxebra ou Descartes que 
facilitan a análise e comprensión de 
propiedades xeométricas. Deseña 
representacións gráficas con programas 
como Xeoxebra, Wiris, ...  
 
Manexo dunha folla de cálculo para o 
tratamento de datos e  xerar gráficas 
estatísticas. 

PA  CD 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

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

 CMCCT 
 

 a 
 b 
 f 
 g 
 e 

 B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  
– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 
– Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información 
e da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

 MACB1.12.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

 Busca e selecciona a información 
salientable en internet e outras fontes, 
analízaa, contrástaa manipúlaa, utilízaa 
e comunícaa. 
Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, folla de cálculo, presentación, 
vídeo) coa ferramenta tecnolóxica 
apropiada. 
Utiliza os recursos creados para apoiar 
a exposición oral dos contidos 
traballados na aula 
Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e tarefas. 

OBS 
PA 
 

 CCL 
 CD 
 

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

 CCL 

 MACB1.12.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 

 CD 
 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

estatístico.  
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións 
e os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles de seu 
proceso educativo e establecendo pautas 
de mellora. 

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

 CD 
 CSC 
 CSIEE 
 

 
UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 
 
Secuencia de contidos: 
Repaso xeral dos números enteiros (Z): 
- Operacións combinadas. Uso da xerarquía de operacións e da paréntese. 
Repaso xeral dos números racionais (Q): 
- Expresión decimal dunha fracción. 
- Fracción xeratriz dun número decimal exacto ou periódico. 
- Operacións combinadas con números racionais. Uso da xerarquía de operacións e da paréntese. 
Números irracionais (I): 
- Idea de número irracional. Caracterización. 
- Necesidade da aproximación.  
Números reais (R): 
- Números reais. Valor absoluto. 
- Propiedades dos números reais. 
- Ordenación e representación de números reais. A recta real.  
- Representación de números reais: T. de Tales e T. de Pitágoras. 
- Intervalos e semirrectas. 
- Aproximación por truncamento e redondeo. Erros de aproximación.  
Potencias: 
- De expoñente enteiro (repaso):  
 Nomenclatura e propiedades. 
 Operacións combinadas con potencias. 
 Potencias de 10. Notación científica (operacións con calculadora). 
- De expoñente fraccionario: RADICAIS 
 Cálculo directo dun radical (uso da calculadora) 
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 Conversións “potencia de expoñente fraccionario ↔ radical”. 
 
Propiedades dos radicais 
- Radicais equivalentes. Simplificación de radicais. 
- Operacións con radicais: 
 Reducir radicais a índice común. 
 Extraer factores do radical. 
 Suma e resta de radicais. 
 Produto e cociente de radicais. 
 Potencia dun radical. 
Racionalización. 
- Cun radical no denominador. 
- Cun binomio no denominador. 
Operacións combinadas con potencias e radicais. 
Definición de logaritmos. Propiedades 
Obxectivos: b, f, l. 
Criterios de avaliacións: 
B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas propiedades máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc.). 
B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e con outras materias do 
ámbito educativo. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Identificar, clasificar e utiliza-los números reais en situacións relacionadas 
coa vida cotiá e as ciencias sociais e da natureza próximas ó alumno, 
elixindo a notación adecuada. 
 

B2.1 
B2.2 

PE 
PA 
OBS 

CMCCT 
 

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

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

Calcula  expresións numéricas baseadas na combinación de operacións con 
números reais aplicando correctamente os algoritmos, prioridades e propiedades 
das operacións (suma, resta, multiplicación, división, potenciación e radicación) e as 
regras dos signos e de uso das parénteses,  empregando cálculo mental, algoritmos 
de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación 
máis axeitada. 
Expresa os resultados de operacións numéricas simplificados. 
Interpreta, escribe e opera cantidades en notación científica (manexo da claculadora 
para facer as operacións) 
Elixe, dependendo do contexto, a aproximación máis precisa dun número real. 
Representa os números reais na recta real.  
Domina o  significado e  as diferentes formas de expresar un intervalo. 
Interpreta e usa os números reais en diferentes contextos elixindo a notación e 
aproximación adecuadas 

B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 
B2.8 
B2.9 

PE 
PA 
OBS 

CMCCT 

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

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

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o 
emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

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

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

numérica utilizando diversas escalas. en cada caso. 
Expresa as  raíces en forma de potencia e viceversa. 
Identifica e calcula radicais equivalentes. Compara e simplifica  radicais. 
Utiliza a xerarquía e propiedades das operacións para realizar cálculos con 
potencias de expoñente 
enteiro e fraccionario e radicais sinxelos.. 
Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das 
súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. 
Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 

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

 
UNIDADE 2: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 
 
Secuencia de contidos: 
Polinomios. 
- Repaso de conceptos xerais: notación, coeficiente principal, termo independente, grao, tipos de polinomios, valor numérico. 
- Operacións con polinomios: suma, resta, produto, potencia, igualdades  notables, división de polinomios,  regra de Ruffini e operacións combinadas. 
Teorema do resto. 
- Raíces dun polinomio: definición, número máximo e cálculo. 
- Factorización de polinomios. 
Fraccións alxébricas: simplificación e operacións (suma, resta, multiplicación e división) 
Obxectivos: b, f. 
Criterios de avaliación:  
B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.  = B2.10 
B2.11 
B2.12 

PA 
PE 

CMCCT 

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

= B2.10 PA 
PE 

CMCCT 

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

= B2.10 
B2.12 

PA 
PE 

CMCCT 

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

= B2.11 PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 3: ECUACIÓNS E INECUACIÓNS. SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
 
Secuencia de contidos: 
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Ecuacións. Elementos e solución dunha ecuación. 
Ecuacións de primeiro grao. 
Ecuacións de segundo grao: número de solucións, tipos (completas e incompletas) e resolución. 
Ecuacións bicadradas: número de solucións e resolución. 
Ecuacións con fraccións alxébricas. 
Ecuacións polinómicas de grao maior ca 2. 
Ecuacións con radicais.  
Inecuacións cunha incógnita: definicións e propiedades; inecuacións de 1º e 2º grao 
Ecuación lineal con dúas incógnitas.: solución e nterpretación gráfica. 
 
Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas: 
- Posibles solucións dun sistema: Unha única solución, infinitas solucións ou ningunha solución.  
- Clasificación de sistemas. Compatibilidade. 
- Interpretación gráfica. 
- Resolución de sistemas: Métodos de substitución, igualación e redución. 
Sistemas de ecuacións non lineais (2 ecuacións e dúas incógnitas). Resolución. Iterpretación gráfica en casos sinxelos. 
Sistemas de inecuacións cunha ou dúas  incógnitas. Resolución. Interpretación gráfica. 
Resolución de problemas mediante ecuacións,  sistemas de ecuacións e inecuacións. 
Obxectivos: f, g. 
Criterios de avaliación:  
B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 
B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 
estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados 
obtidos.. 
MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao 
superior a dous. 

Resolve con facilidade ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas utilizando calquera dos métodos. 
Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior 
a dous. 
Resolve ecuacións bicadradas, irracionais  e con fraccións alxebriacas e sistemas 
de ecuacións non lineais sinxelos. 
Resolve inecuacións lineais e de grao 2  cunha  incógnita e interpreta graficamente 
o conxunto de solucións. 
Resolve problemas  sinxelos en diversos contextos mediante a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, bicadradas, irracionais, con 
fraccións alxebraicas e sistemas de ecuacións lineais e non lineais sinxelos. 
Interpreta as solucións das ecuacións e sistemas de ecuacións dentro da situación 
formulada. 
 

B2.13 
B2.14 
B2.11 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
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UNIDADE 4: ESTUDO DUNHA FUNCIÓN. 
Secuencia de contidos: 
Concepto de función. Variable independente e variable dependente. Expresións dunha función mediante fórmulas, táboas e gráficas. 
Dominio e percorrido (imaxe) dunha función. 
Estudo global dunha función a partir da súa gráfica (puntos de corte cos eixes, simetrías, periocidade, continuidade, monotonía, extremos relativos , extremos absolutos, curvatura e puntos de inflexión) 
Tasa de variación media dunha función nun intervalo. 
Obxectivos: a, f, g. 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, 
ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu comportamento, a evolución e os 
posibles resultados finais. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante 
unha relación funcional. 

B4.1 PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 

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

= B4.1 
B4.4 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 

MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de 
variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 
gráfica. 

= B4.1 
B4.3 
B4.4 

PA 
PE 

CMCCT 
 

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. = B4.1 
B4.3 
B4.4 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 

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

= B4.1 
B4.3 
B4.4 

PA 
OBS 
PE 

CMCCT 
 

MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica 
sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis 
e papel como medios tecnolóxicos. 

Recoñece as características globais das funcións (continuidade, monotonía, 
extremos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión, puntos de corte cos 
eixos, dominio e percorrido, simetrías e periodicidade) e describe  coa linguaxe 
precisa ditas características 

B4.1 
B4.3 
B4.4 

PA 
OBS 
PE 

CMCCT 
 
 

 
 
UNIDADE 5: TIPOS DE FUNCIÓNS 
Secuencia de contidos: 
Funcións polinómicas: 
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- Funcións de primeiro grao: tipos (afíns, lineais, constantes), características e representación gráfica (rectas) 
- Funcións de segundo grao: características xerais e gráficas (parábolas). 
Funcións de proporcionalidade inversa (hipérboles): 

- A función 
x
k

y  . Características xerais. 

- A función 
ax

k
y


 . Características xerais. 

- A función b
ax

k
y 


 . Características xerais. 

- Asíntotas da hipérbole: tendencia dunha función (intuitivamente) e asíntotas horizontais e verticais. 
Funcións  exponenciais: características xerais e representación gráfica 
Funcións logarítmicas: características  xerais e representación gráfica. 
Relación entre funcións exponenciais e logarítmicas. Simetría das súas gráficas. 
Resolución de ecuacións logarítmicas e exponenciais sinxelas. 
Funcións definidas a anacos. 
Aplicación  a  contextos e situacións reais  das funcións polinómicas de 1º e 2º grao, de proporcionalidade inversa, logarítmicas, exponenciais e definidas a anacos. 
Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas 
Obxectivos: a, f, g. 
 
Criterios de avaliación:  
B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, 
ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu comportamento, a evolución e os 
posibles resultados finais. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes 
para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso. 
 

= B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 
 

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións polinómicas 
de grao 1 e 2, de proporcionalide inversa, exponencial e  logarítmica. 

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

= 

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais 
que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades = 
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Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

axeitadas. 

MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica 
sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis 
e papel como medios tecnolóxicos. 

= 

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes de 
funcións lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e 
exponenciais e logarítmicas. 

 
UNIDADE 6: INICIACIÓN Á TRIGONOMETRÍA. 
 
Secuencia de contidos: 
Unidades de medida de ángulos: grao e radián. 
Razóns trigonométricas dun ángulo agudo nun triángulo rectángulo (seno, coseno, tanxente, cosecante, secante e cotanxente). 
Relacións entre as razóns trigonométricas dun ángulo: fórmula fundamental da trigonometría e outras. 
Razóns trigonométricas de 30º, 60º e 45º 
Razóns trigonométricas dun águlo agudo coa calculadora (dado un ángulo agudo, achar tódalas súas razóns trigonométricas;dada calquera razón trigonométrica, achar  ángulo agudo). 
Razóns trigonométricas dun ángulo calquera: a circunferencia unidade; redución de ángulos ao primeiro cuadrante; ángulos complementarios, suplementarios e opostos, e razóns trigonométricas dun ángulo 
maior que 360º. 
Razóns trigonométricas dun águlo calquera coa calculadora (dado un ángulo calquera, achar tódalas súas razóns trigonométricas;dada calquera razón trigonométrica, achar  os ángulos que teñen dita razón 
trigonométrica). 
Resolución de triángulos rectángulos: Aplicacións da trigonometría á xeometría e á topografía. 
Obxectivos: b, e, f, l. 
Criterios de avaliación: 
B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resolver problemas trigonométricos en contextos 
reais. 
B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, e aplicando as unidades de medida. 
 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas 
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos. 
MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para 
calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas. 
MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 
MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver 
problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas. 

Coñece as  razóns trigonométricas dun ángulo agudo e as relacións entre elas,  e 
aplica estes  e outros coñecementos xeométricos  no cálculo de lonxitudes e 
ángulos, áreas e volumes,   en problemas xeométricos e topográficos reais,  que 
permitan traballar con triángulos rectángulos. 
Define  razóns trigonométricas dun ángulo calquera no círculo goniométrico e 
deduce relacións entre as razóns trigonométricas de ángulos complementarios, 
suplementarios, ángulos que difiren en 180º e ángulos opostos. 
Manexo da calculadora para obter as razóns trigonométricas dun ángulo e 
viceversa.  

B3.1 
B3.2 
B3.3 
 

PA 
PE 

CMCCT 
CD 
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UNIDADE 7: INICIACIÓN Á XEOMETRÍA ANALÍTICA NO PLANO. 
 
Secuencia de contidos: 
Vectores no plano: 
Elementos, módulo dun vector e vectores equipolentes. 
- Operacións con vectores no plano: suma e resta; produtos dun número por un vector. 
- Problemas métricos: distancia entre dous puntos e punto medio dun segmento. 
Rectas no plano: 
- Determinación dunha recta:  dous puntos; un punto e un vector director ou un punto e a pendente. 
- Ecuacións da recta: vectorial, paramétricas, continua, punto-pendente, xeral e explícita. 
- Posición relativa de dúas rectas no plano: paralelas, secentes ou coincidentes. 
Problemas de aplicación. 
Obxectivos: e, f. 
Criterios de avaliación: 
B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica plana para representar, describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixible CT IA CC 

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

= B3.4 
B3.6 

PA 
PE 

CMCCT 

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. = B3.4 PA 
PE 

CMCCT 

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. = B3.4 PA 
PE 

CMCCT 

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos = B3.4 PA 
PE 
 

CMCCT 

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

= B3.4 PA 
PE 

CMCCT 

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar 
as súas propiedades e as súas características. 

= B3.6 PA CMCCT 
CD 

 
UNIDADE 8: COMBINATORIA 
 
Secuencia de contidos: 
Métodos para contar: método do produto, diagrama de árbore. 
Número factorial. 
Números combinatorios: propiedades dos números combinatorios. 



 

86 
 

Outras técnicas de reconto: variacións ,  permutacións e combinacións.   
Resolución de problemas de combinatoria. 
Obxectivos: b, f, g.  
Criterios de avaliación: 
B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Aplica en problemas contextualizados sinxelos  os conceptos de variación, 
permutación e combinación 

B5.1 PA 
PE 
 

CMCCT 

 
UNIDADE 9: PROBABILIDADE. 
 
Secuencia de contidos: 
Experimentos aleatorio:  
- Sucesos dun experimento aleatorio (elemental, composto, seguro e imposible) e espazo mostral.  
- Operacións con sucesos: unión e intersección de sucesos. Suceso contrario ou complementario e sucesos compatibles e incompatibles. 
Probabilidade dun suceso: regra de Laplace e outras técnicas de reconto. 
Probabilidade condicionada: sucesos dependentes e independentes. 
Problemas de aplicación: cálculo de  probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias  
Obxectivos: b, e, f, g. 
Criterios de avaliación:  
B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas. 
B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio sinxelos e 
enumera ou explica os seus sucesos elementais. 

B5.2 PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 

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

Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e 
problemas da vida cotiá sinxelos. 

B5.1 
B5.2 

PA 
PE 

CMCCT 

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

Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios 
e simulacións en casos sinxelos. 

B5.1 
B5.2 

OBS 
PA 

CMCCT 

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

Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas 
combinatorias en casos sinxelos. 

B5.1 
B5.2 

PA 
PE 

CMCCT 

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

= B5.3 
B5.4 

PA 
PE 

CMCCT 
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Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.  = B5.3 
B5.4 
B5.5 

PA 
PE 

CMCCT 

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

= B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 

OBS 
PA 

CMCCT 

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

Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións 
relacionadas co azar en casos sinxelos. 

B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 

OBS 
PA 

CCL 

 
UNIDADE 10: ESTATÍSTICA 
 
Secuencia de contidos: 
Conceptos estatísticos: 
- Poboación e mostra. 
- Caracteres estatísticos:  cuantitativos e cualitativos. 
- Variable estatística: variable discreta e variable continua. 
Reconto e agrupación de datos: 
- Intervalos e marcas de clase. 
- Táboas de frecuencias: frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas e relativas acumuladas. 
Gráficos estatísticos: 
- Diagrama de barras. 
- Histograma de frecuencias absolutas e polígono de frecuencias absolutas. 
- Diagrama de sectores. 
Medidas de centralización: media aritmética, moda e mediana. 
Medidas de posición: cuartís, percentís. 
Medidas de dispersión:  rango, desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. 
Análise conxunto das medidas estatísticas de centralización e dispersión. 
Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión. 
Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 
Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 
Obxectivos: b, e, f, g. 
Criterios de avaliación: 
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, etc.). 
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B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis usuais, en distribucións unidimensionais e bidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou computador), e valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas. 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACB5.4.1.Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. = B5.6 OBS CSIEE 

 MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
para extraer informacións e elaborar conclusións. 

Manexa unha folla de cálculo para recoller, ordenar, agrupar  e tabular os datos 
estatísticos e construír o gráfico estatístico máis adecuado.  

B5.8 
B5.9 
B5.10 
B5.12 

OBS 
PE 

CMCCT 
 

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

Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais (moda, mediana, 
media aritmética, rango, varianza, desviación típica, cuartís, coeficiente de 
variación, …) dentro da situación que se está a analizar. 

B5.9 
B5.12 

PE 
PA 

CMCCT 
 

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras 
pequenas. 

Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras 
pequenas en casos moi sinxelos. 

B5.7 OBS CMCCT 

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables.  Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as variables en 
casos moi sinxelos. 

B5.11 PA CMCCT 
 

 
 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDADE Nº DE SESIÓNS 
1.- Números reais 16 
2.- Polinomios e fraccións alxebraicas. 16 
3.-Ecuacións e inecuacións. Sistemas de ecuacións. 18 
4.- Estudo dunha función 11 
5.- Tipos de funcións 15 
6.- Introdución á trigonometría 16 
7.- Introdución á xeometría analítica no plano 8 
8.- Combinatoria 4 
9.- Probablildade 12 
10.- Estatística 12 
Repaso Probas Extraordinarias 10 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS. 4º ESO 
 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

f 
h 

B1.1. Planificación do proceso 
de resolución de problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, 
o proceso seguido na resolución dun problema. 

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

Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema 

OBS 
PA 

CCL 
CMCCT 
 

e 
f 
h 
 

B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación 
do problema, resolver 
subproblemas, reconto 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares sinxelos, 
buscar regularidades e leis, 
etc. 
B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións 
no contexto da situación, 
procura doutras formas de 
resolución, etc. 

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

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

 Analiza  e comprende  o enunciado 
dos problemas 
Analiza a coherencia do resultado da 
resolución dun problema. 
Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
 
 
 
 

PE 
PA 
OBS 

CMCCT 
 

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

CMCCT 
 

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

CMCCT 
 

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

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
h 

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

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

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

Identificar patróns, regularidades e 
leis matemáticas en casos  moi 
sinxelos. 

 
Utiliza as leis matemáticas atopadas 
para realizar simulacións e predicións 
sobre os resultados esperables en 
casos  moi sinxelos, e valora a súa 

PE 
PA 
 

CMCCT 
 

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas 
atopadas para realizar simulacións e 

PA 
OBS 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

particulares sinxelos, procura 
de regularidades e leis, etc. 
B1.4. Formulación de 
proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes. 

predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a 
súa idoneidade. 

eficacia e a súa idoneidade.  

b 
e 
f 
 

B1.3. Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 
operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións 
no contexto da situación, 
procura doutras formas de 
resolución, etc.  

B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc.  

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo 
de resolvelos, revisando o proceso de 
resolución, e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da 
solución ou procurando outras formas de 
resolución. 

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

OBS 
 

CMCCT 
 

MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, 
a partir de un resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando 
casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre 
o problema e a realidade. 

Formula novos problemas, a partir 
dun resolto, variando os datos, 
propoñendo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas 
parecidos, formulando casos 
particulares. 

OBS 
PA 
 

CMCCT 
CAA 
 

f 
h 

B1.4. Formulación de 
proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, resultados e conclusións obtidas nos 
procesos de investigación. 

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

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

PE 
OBS 
PA 

CCL 
CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

B1.5. Práctica dos procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización 
en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

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

 
 
Establece  conexións entre o 
problemas e a realidade. 
 
 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSC 

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

CMCCT 
CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

g 
 

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

 
 
 
Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos moi  sinxelos que 
permitan a resolución dun problema. 
 
 
Interpreta a solución matemática no 
contexto da realidade. 
 

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

CMCCT 
 

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

CMCCT 

MACB1.6.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

 CMCCT 
 

e 
f 
g 

B1.5. Práctica dos procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

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

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

= OBS 
 

CMCCT 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
l 
m 
n 
ñ 
o 

B1.5. Práctica dos procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

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

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

Desenvolve actitudes axeitadas para 
o traballo en matemáticas como 
esforzo e , flexibilidade e aceptación 
da crítica razoada. 
 
Formula a resolución de problemas e 
retos sinxelos coa precisión e interese 
adecuados ao nivel educativo.  
 
Distingue entre problemas e 
exercicios, e adoptar a actitude 
axeitada para cada caso. 
 
 
 
 
 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSIEE 
CSC 

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, o 
esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

CMCCT 

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

CMCCT 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular e formularse 
preguntas, e procurar respostas 

CMCCT 
CAA 
CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

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

 
 
Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo 

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

CSC 
CSIEE 
 

b 
g 

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

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

MACB1.9.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, de 
investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

Participa activamente na toma de 
decisións nos procesos de resolución 
de problemas e investigación. Fai 
unha análise da conveniencia, 
utilidade  e consecuencias destas 
decisións 

OBS 
 

CMCCT 
CSIEE 

b 
g 

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

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

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a 
sinxeleza das ideas clave, e aprende para 
situacións futuras similares. 

Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos 
e aprende para situacións futuras 
similares 

OBS 
 

CMCCT 
CAA 
 

b 
e 
f 
g 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  
Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  
Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas 
diversas. 
Elaboración de informes e 
documentos sobre os 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións 
ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 
 

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 
 

Manexa a calculadora para a 
realización de cálculos numéricos ou 
estatísticos. 
  
 
 
 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas 
e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas 
 
Sabe localizar e manipular  
actividades interactivas creadas con 
programas como Xeoxebra ou 
Descartes que facilitan a análise e 
comprensión de propiedades 
xeométricas. Deseña representacións 
gráficas con programas como 
Xeoxebra, Wiris, ...  

OBS 
PA 

CMCCT 
CD 
 

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

CMCCT 
 

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

CMCCT 
 

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

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados 
obtidos. 
Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

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

 
Manexo dunha folla de cálculo para o 
tratamento de datos e  xerar gráficas 
estatísticas. 

CMCCT 
 

a 
b 
f 
g 
e 

B1.7. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  
Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  
Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas 
diversas. 
Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados 
obtidos. 
Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, 
vídeo, son, etc.), como resultado do 
proceso de procura, análise e selección 
de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para 
a súa discusión ou difusión. 

 Busca e selecciona a información 
salientable en internet e outras fontes, 
analízaa, contrástaa manipúlaa, 
utilízaa e comunícaa. 
Elabora documentos dixitais propios 
(de texto, folla de cálculo, 
presentación, vídeo) coa ferramenta 
tecnolóxica apropiada. 
Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula 
Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas. 

OBS 
PA 
 

CCL 
CD 
 

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

CCL 

MACB1.12.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles de seu 
proceso educativo e establecendo pautas 
de mellora. 

CD 
CAA 

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

CD 
CSC 
CSIEE 
 

 
UNIDADE 1 : NÚMEROS RACIONAIS E IRRACIONAIS. 
 
Secuencia de contidos: 
Fraccións. 
Operacións con fraccións: Suma, resta, multiplicación, división,  potencias de expoñente enteiro . Xerarquía das operación 
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Expresión decimal dunha fracción. 
Números irracionais.  
Aproximacións e estimacións. Erros. 
Números reais. A recta real. 
Intervalos. Significado e diferentes formas de  expresión. 
Notación científica. Operacións con números en notación científica. 
Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, elixindo a notación e precisión máis axeitadas en cada caso. 
Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para realizar operacións con calquera tipo de expresión numérica.  
Obxectivos: b, e, f, g. 
Criterios de avaliación:  
B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito educativo, 
recollendo, transformando e intercambiando información 
 

Estádares de aprendizaxe Mñinimos esixibles CT IA CC 

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o 
criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa. 

= B2.1 
B2.2 
B2.4 

PA 
PE 

CMCCT 

MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as 
operacións de suma, resta, produto, división e potenciación. 

= B2.3 
B2.4 
B2.5 

PA 
OBS 
PE 

CMCCT 

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables. = B2.4 
B2.5 

PA 
OBS 
PE 

CMCCT 

MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e divisións) con 
números moi grandes ou moi pequenos. 

Utiliza a notación científica para representar  números moi grandes ou moi 
pequenos,  e sabe  realizar operacións con números en notación científica coa  
calculadora. 

B2.4 
B2.5 

OBS 
PA 

CMCCT 

MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, intervalos e 
semirrectas, sobre a recta numérica. 

= B2.2 
B2.1 
B2.6 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 

 
 
UNIDADE 2: PROPORCIONALIDADE NUMÉRICA. 
 
Secuencia de contidos: 
Razón e proporción. 
Proporcionalidade directa. Redución a unidade e regra de tres directa. 
Proporcionalidade inversa. Redución a unidade e regra de tres inversa. 
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Porcentaxes. 
Aumentos e disminucións porcentuais. 
Porcentaxes sucesivas. 
Interés simple e composto. 
Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. 
Obxectivos: b, f, e, g. 
Criterios de avaliación:  
B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito educativo, 
recollendo, transformando e intercambiando información. 
 
 

Estándares de aprendizaxe Mñinimos esixible CT IA CC 

MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e valora o 
emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e finacieros sinxelos e sabe 
empregar a a calculadora  ou unha folla de cálculo candoa complexidade dos 
datos o requira. 

B2.8 PA 
PE 

CMCCT 

MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. 

= B2.7 PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 3: POLINOMIOS. 
 
Secuencia de contidos: 
Linguaxe alxébrica. 
Monomios. Operacións. 
Polinomios.  
Suma e resta de monomios. 
Produto de polinomios. 
División de polinomios. Regra de Ruffini. 
Igualdades notables. 
Sacar factor común. 
Raíz dun polinomio. 
Factorización de polinomios. 
Obxectivos: f.  
Criterios de avaliación: 
B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. = B2.9 PE 
OBS 

CMCCT 
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MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e utiliza 
identidades notables. 

= B2.9 PE 
OBS 

CMCCT 

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da regra de 
Ruffini. 

= B2.9 PE 
OBS 

CMCCT 

 
UNIDADE 4: ECUACIÓN E SISTEMAS DE ECUACIÓNS. 
 
Secuencia de contidos: 
Ecuacións de primeiro grao.  
Ecuacións equivalentes . Transposición de termos. 
Resolución de ecuacións de primeiro grao. Interpretación xeométrica. 
Ecuación de segundo grao: completas e incompletas. Número de solucións.  
Resolución de ecuacións de segundo grao.  Interpretación xeométrica. 
Ecuación lineal con dúas incógnitas. Solucións.Interpretación xeométrica. 
Sistemas lineais de dúas ecuacións e dúas incógnitas: clasificación según o número de solucións e interpretación xeométrica. 
Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas 
Obxectivos: f, g, h. 
Criterios de avaliación:  
Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos para resolver problemas 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e 
interpreta o resultado obtido.  

= B2.10 
B2.11 

PE 
PA 
OBS 

CMCCT 

 
UNIDADE 5: ESTUDO DUNHA FUNCIÓN 
 
Secuencia de contidos: 
Concepto de función. Variable independente e variable dependente. Expresións dunha función mediante fórmulas, táboas e gráficas. 
Dominio e percorrido (imaxe) dunha función. 
Estudo global dunha función a partir da súa gráfica (puntos de corte cos eixes, simetrías, periocidade, continuidade, monotonía, extremos relativos , extremos absolutos, curvatura e puntos de inflexión) 
Tasa de variación media dunha función nun intervalo como medida da variación da función nese intervalo 
Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas. 
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou 
mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a situacións reais, obtendo información sobre o seu comportamento, a súa evolución e 
os posibles resultados finais. 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da 
gráfica que o describe ou dunha táboa de valores. 

Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir da análise da 
gráfica que o describe ou dunha táboa de valores en casos sinxelos. 

B4.1 
B4.4 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 
 

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha función mediante a taxa de 
variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 
gráfica 

= B4.3 PA 
PE 

CMCCT 

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais  
sinxelas 

B4.1 
B4.3 
B4.4 

OBS 
PA 

CMCCT 

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades 
axeitadas 

= B4.1 
B4.4 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica e 
sinala os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan, utilizando tanto lapis e 
papel como medios informáticos. 

= B4.1 
B4.4 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos 
sinxelos, e xustifica a decisión 

= B4.1 
B4.4 

OBS 
PA 

CMCCT 

UNIDADE 6: TIPOS DE FUNCIÓNS. 
 
Secuencia de contidos: 
Funcións polinómicas: 
- Funcións de primeiro grao: tipos (afíns, lineais, constantes), características e representación gráfica (rectas) 
- Funcións de segundo grao: características xerais e gráficas (parábolas). 
Funcións de proporcionalidade inversa (hipérboles): 

- A función 
x

k
y    . Características xerais. 

- A función 
ax

k
y


   . Características xerais. 

- A función b
ax

k
y 


  . Características xerais. 

- Asíntotas da hipérbole: tendencia dunha función (intuitivamente) e asíntotas horizontais e verticais. 
Funcións  exponenciais: características xerais e representación gráfica. 
Funcións definidas a anacos. 
Aplicación en contextos reais das funcións polinómicas de 1º e 2º grao, de proporcionalidade inversa e exponenciais 
Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas. 
Obxectivos: b, e, f, g, h. 
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Criterios de avaliación:  
B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou 
mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a situacións reais, obtendo información sobre o seu comportamento, a súa evolución e 
os posibles resultados finais. 
 

Estándares de aprendizaxe Minimos esixible CT IA CC 

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir mediante 
unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas correspondentes expresións 
alxébricas. 

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir 
mediante unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas 
correspondentes expresións alxébricas nos casos tratados nesta unidade 
(funcións lineais, afíns, cuadráticas, de proporcionalidadee inversa e exponencial). 

B4.1 
B4.2 
B4.4 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 
 
 

MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes 
para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e exponencial. 

= B4.1 
B4.2 
B4.4 

PA 
PE 

CMCCT 

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións (cortes cos 
eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías 
e periodicidade 

= B4.1 
B4.2 
B4.4 

PE 
PA 

 

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais  
que se axusten aos tipos de funcións traballados nesta unidade ou función 
definidas a anacos que se constrúan a partir das anteriores. 

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

OBS 
PA 

CMCCT 

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e unidades 
axeitadas 

= B4.1 
B4.2 
B4.4 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica e 
sinala os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan, utilizando tanto lapis e 
papel como medios informáticos. 

= B4.1 
B4.2 
B4.4 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, 
de proporcionalidade inversa e exponenciais. 

= B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 

OBS 
PA 
PE 

 

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos 
sinxelos, e xustifica a decisión 

Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes en casos que se 
axustan a algún dos tipos de función traballados nesta unidade, e xustifica a 
decisión 

B4.1 
B4.2 
B4.4 

OBS 
PA 

CMCCT 

 
UNIDADE 7: ESTATÍSTICA 
 
Secuencia de contidos: 
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Poboación e mostra. Variables estatísticas. Tipos. 
Recoller, ordenar e agrupar datos. Táboas de frecuencia. 
Representación gráficas. 
Rengo dunha variable. 
Medidas de centralización: media, mediana e moda.Cálculo e interpretación 
Medidas de dispersión: varianza, desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Medidas de posición:os cuartís. Cálculo e interpretación. 
Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e dispersión. 
Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 
Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos e análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 
Obxectivos: a, b , c,  d, e, f, g, h, m 
Criterios de avaliación: 
B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, etc.). 
B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis usuais, en distribucións unidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, 
folla de cálculo), valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 

Utiliza o vocabulario básico adecuadamente  para describir situacións 
relacionadas coa estatística. 

B5.1 
B5.2 
B5.3 

OBS 
PE 
PA 

CCL 
CMCCT 

MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de datos, 
gráficos estatísticos e parámetros estatísticos. 

= B5.1 
B5.2 
B5.8 
 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas sinxelas. B5.1 
B5.2 
B5.3 

PA 
OBS 

CMCCT 

MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha 
variable discreta ou continua. 

= B5.1 PA 
PE 
OBS 

CMCCT 

MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables discretas e continuas. 

= B5.1 PA 
PE 
 

CMCCT 

MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos (media aritmética, percorrido, desviación típica, 
cuartís, etc.), en variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora ou dunha folla de 
cálculo. 

= B5.2 
B5.8 

PA 
PE 

CMCCT 

MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, 
mediante diagramas de barras e histogramas. 

= B5.1 
B5.8 

PA 
PE 

CMCCT 
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UNIDADE 8: PROBABILIDADE 
 
Secuencia de contidos: 
Experimentos aleatorio:  
- Sucesos dun experimento aleatorio (elemental, composto, seguro e imposible) e espazo mostral.  
- Operacións con sucesos: unión e intersección de sucesos. Suceso contrario ou complementario e sucesos compatibles e incompatibles. 
Probabilidade dun suceso: regra de Laplace. 
Probabilidade condicionada: sucesos dependentes e independentes. Diagrama de árbore. 
Problemas de aplicación: cálculo de  probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas de árbore, as táboas de continxencia. 
Obxectivos: b, f.  
Criterios de avaliación:  
B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, etc.). 
B5.3. Calcular probabilidades simples e compostas para resolver problemas da vida cotiá, utilizando a regra de Laplace en combinación con técnicas de reconto como os diagramas de árbore e as táboas de 
continxencia 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 

Utiliza o vocabulario básico adecuado para describir situacións relacionadas co 
azar e a estatística 

B5.1 
B5.5 
B5.6 
B5.7 

OBS 
PA 

CCL 
CMCCT 

MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios 
e simulacións 

Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios 
e simulacións en casos sinxelos como o lanzamento dun dado ao aire para 
introducir a Lei dos grandes números. 

B5.1 
B5.2 

OBS 
PA 

CMCCT 

MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, especialmente, 
diagramas de árbore ou táboas de continxencia para o reconto de casos. 

= B5.6 
B5.7 

PA 
PE 

CMCCT 

MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos nos que interveñan dúas 
experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas. 

= B5.6 
B5.7 

PA 
PE 

CMCCT 

 
TEMA 9 : PERÍMETROS, ÁREAS E VOLUMES. 
 
Secuencia de contidos: 
Polígonos. Tipos.  
Teorema de Pitágoras. 
Figuras circulares. 
Perímetros de polígonos e figuras circulares. 
Áreas de polígonos e figuras circulares. 
Teorema de Tales. 
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Triángulos semellantes. Criterios de semellanza de triángulos. 
Polígonos semellantes. Razón entre lonxitudes e áreas de figuras semellantes. 
Escalas 
Poliedros e corpos de revolución. 
Áreas  e volumes dos poliedros  e corpos de revolución. 
Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos semellantes 
Áreas e volumes de figuras compostas. 
Aplicación dso teoremas de Pitágoras e Tales  para o cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 
Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos. Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a 
comprensión de conceptos e propiedades xeométricas 
Obxectivos: e, f, g, h.. 
 
Criterios de avaliación:  
B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e aplicando a unidade de medida 
máis acorde coa situación descrita. 
B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, representando corpos xeométricos e comprobando, mediante interacción con ela, propiedades xeométricas. 
 

Estándares de aprEndizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas de 
medidas. 

= B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

OBS 
PA 

CMCCT 

MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos corpos (simetrías, descomposición en 
figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar ou calcular medidas 
indirectas. 

= B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver 
problemas xeométricos, asignando as unidades correctas. 

= B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a aplicación do 
teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

= B3.1 
B3.2 
B3.3 
B3.4 

PA 
PE 

CMCCT 

MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación 
informática de xeometría dinámica, e comproba as súas propiedades xeométricas. 

= B3.4 
B3.5 

OBS 
PA 

CMCCT 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDADE Nº DE SESIÓNS 
1.-Número racionais e irracionais. 13 
2.- Proporcionalidade numérica 12 
3.- Polinomios. 12 
4.- Ecuacións e sistemas de ecuacións 13 
5.- Estudo dunha función 15 
6.- Tipos de funcións 16 
7.- Estatística 14 
8.- Probabilidade 14 
9.- Perímetros, áreas e volumes. 19 
Repaso Probas Extraordinarias 10 

 
 
 
4.  BACHARELATO  
 
4.1. OBXECTIVOS   DE ETAPA  
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, 
e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 
mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
4.2. VINCULACIÓN ENTRE OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DE CADA UN, COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 
Os bloques de contidos que se abordan en Matemáticas son os seguintes: 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 
Bloque 2. Números e Álxebra. 
Bloque 3. Xeometría. 
Bloque 4. Funcións. 
Bloque 5. Estatística e probabilidade. 
Salvo o bloque de contidos  1, o resto dos bloques serán distribuidos por unidades didácticas. En cada unidade quedará reflectida a vinculación entre obxectivos, criterios de avaliación, estádares de 
aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave e  instrumentos de avaliación 
 
 
 
MATEMÁTICAS I (1º BACHARELATO) 
 
Bloque1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 e 
 i 

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

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

 MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

Expresar verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema buscando  
precisión e  rigor. 

OBS 
PA 
 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.1. Planificación e expresión 
verbal do proceso de resolución de 
problemas. 
 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema 
resolto. 
 B1.3. Solucións e/ou resultados 

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

 MA1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou demostrar 
(datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

Analizar e comprender o enunciado 
dun problema para resolvelo. 
 

PA 
PE 
OBS 

 CMCCT 

 MA1B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

Valorar a información dun enunciado e 
relacionala  co número de solucións do 
problema descartando aquelas que 
non son coherentes coa situación 

PA 
PE 
 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

obtidos: coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de resolución, 
problemas parecidos, xeneralizacións 
e particularizacións interesantes. 
 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

plantexada . 

 MA1B1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas para resolver, valorando 
a súa utilidade e a súa eficacia. 

Estimar o resultado  dalgúns 
problemas. 

PA 
OBS 
 

 CMCCT 

 MA1B1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas. 

Recoñecer estratexias heurísticas e 
procesos de  razoamento como 
resolver un problema similar máis 
simple,  considerar casos particualres, 
dividir o problema en outros máis 
sinxelos, estudiar todas as 
posibilidades,ensaio-error, buscar un 
patrón, traballar de adiante a atrás, ...e 
valorar a súa utilidade na resolución de 
problemas. 

PA 
OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 

 MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o 
proceso de resolución de problemas. 

Reflexionar sobre o proceso de 
resolución de problemas 

OBS 
 
PA 

 CMCCT  
 CAA 

 d 
 i 
 l 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 
 B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 
 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

 B1.3. Realizar demostracións 
sinxelas de propiedades ou teoremas 
relativos a contidos alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

 MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos 
de demostración en función do contexto 
matemático e reflexiona sobre o proceso 
de demostración (estrutura, método, 
linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

Entender demostracións  de 
propiedades e teoremas  intentando 
identificar os métodos empregados 
(redución ao absurdo, indución, 
contraexemplos, razoamentos 
encadenados, ...), e valorar precisión  
e idonedade da linguaxe utilizada. 
Empregar  algún dos métodos en 
demostracións sinxelas e semellantes 
ás vistas en clase.  
 
 
 
 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 g 
 i 

 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
 B1.8. Elaboración e presentación 
oral e/ou escrita, utilizando as 

 B1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha 
demostración, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

 MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

= 
PA 
PE 
 

 CMCCT 

 MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Argumentar e facer explícitos os 
razoamentos que hai detrás dun 
proceso valorando a  coherenciada da  
argumentación e explicación. 

OBS 
PA 
PE 
 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
informes científicos sobre o proceso 
seguido na resolución dun problema 
ou na demostración dun resultado 
matemático. 
 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

 MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para demostrar, 
tanto na procura de resultados como 
para a mellora da eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

Recoñecer o papel que desempeña o 
emprego das ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade 
ou teorema para demostrar, tanto na 
procura de resultados como para a 
mellora da eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas, 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CD 

 i 
 l 
 m 

 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

 B1.5. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve 
e o problema de investigación 
formulado. 

 MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do 
proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema de 
investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 

Levar a cabo un proxecto ou 
investigación  matemática sinxelos 
seguindo paso a paso a planificación 
feita previamente. 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 

 MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta 
o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 CSIEE 

 MA1B1.5.3. Afonda na resolución OBS  CMCCT 



 

106 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

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

 

 b 
 d 
 h 
 i 
 l 
 m 
 n 

 B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 
 B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 
 B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 
 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

 B1.6. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior, a xeneralización de 
propiedades e leis matemáticas, e o 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, concretando 
todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

 MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

Recoñecer o método inductivo  e 
aplicalo en casos moi sinxelos. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MA1B1.6.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e 
a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 
ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 

Recoñecer e valorar as conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo da matemáticas e entre 
contextos matemáticos. 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 

 e 
 g 
 i 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
 B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 
 B1.11. Elaboración e presentación 
dun informe científico sobre o proceso, 
os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido, 
utilizando as ferramentas e os medios 
tecnolóxicos axeitados. 

 B1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

 MA1B1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

 Na  elaboración dun informe escrito 
que recolla un proceso de 
investigación saber valorar a  selección 
en internet e/ou outras fontes  da 
información relevante,a utilización 
dunha linguaxe matemática axeitada, a 
utilización e coherencia de  
argumentos  e explicacións e  a 
selelción ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas. 
Reflexionar sobre un  proceso de 
investigación propio ou alleo e facer 
unha valoración crítica sobre o mesmo 
valorando os puntos fortes e débiles do 
mesmo. 
  

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

PA 
PE 

 CMCCT 

 MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

PA 
 

 CCL 
 CMCCT 

 MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CD 

 MA1B1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

OBS  CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de resolución 
do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, e, así 
mesmo, formula posibles continuacións 
da investigación, analiza os puntos fortes 
e débiles do proceso, e fai explícitas as 
súas impresións persoais sobre a 
experiencia. 

OBS 
 

 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

 B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións da realidade. 

 MA1B1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

Establecer conexións entre problemas 
do mundo real e o matemático en 
casos sinxelos,  e usar as matemáticas 
para a resolución de problemas tanto 
dentro coma fóra do campo das 
matemáticas, estudiando a coherencia 
da solución coa situación prantexada e 
interpretándoa dentro desta. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSC 

 MA1B1.8.2. Establece conexións entre 
o problema do mundo real e o 
matemático, identificando o problema ou 
os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MA1B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

 
PA 

 CMCCT 

 MA1B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

EO 
PA 

 CMCCT 

 i  B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

 B1.9. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións 
dos modelos utilizados ou construídos. 

 MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións 

= 

OBS  CMCCT 

 a  B1.10. Planificación e realización de  B1.10. Desenvolver e cultivar as  MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes Amosar esforzo, preserveranza e OBS  CMCCT 



 

108 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

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

proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 
 B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para 
a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continua, 
autocrítica constante, etc.). 

flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada. 

 CSC 
 CSIEE 

 MA1B1.10.2. Formúlase a resolución 
de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

= OBS 
 

 CMCCT 

 MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados atopados, etc 

= OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 

 MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

Participar activamante nas actividades 
de aula respectando as intervencións e 
traballo dos demais e vaalorando as 
súas apotacións. 

OBS  CSC 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 
 m 

 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 B1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

 MA1B1.11.1. Toma decisións nos 
procesos de resolución de problemas, de 
investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

Participar activamente na toma de 
decisións nos procesos de resolución 
de problemas e de investigación, 
matematización ou modelización. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 

 b 
 i 
 l 

 B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

 B1.12. Reflexionar sobre as 
decisións tomadas, valorando a súa 
eficacia e aprendendo delas para 
situacións similares futuras. 

 MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras. 

Reflexionar sobre os procesos 
desenvolvidos  e aprender  para 
situacións futuras. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 

 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
– Elaboración e creación de 

 B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 

 MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

Manexo da calculadora científica para 
a realización de cálculos numéricos, 
alxebraicos ou estísticos. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitar a comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

 MA1B1.13.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 

Ter coñecementos básicos dalgún  
programa informáticos  ou do uso de 
calculadoras gráficas ( se o alumno 
ten)  para representar funcións 
complexas. 
 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 MA1B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

 Deseñar representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas. 

OBS 
PA 

 CMCCT  

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas 

Saber localizar e manipular  
actividades interactivas creadas con 
programas como Xeoxebra ou 
Descartes que facilitan a análise e 
comprensión de propiedades 
xeométricas.   

OBS 
PA 

 

 MA1B1.13.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

Manexo básico dunha folla de cálculo 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 

 e 
 g 
 i 

 B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitar a comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

 MA1B1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

Buscar, análiizar e selecciónar a  
información relevante en internet ou 
noutras fontes.  
 
Coñecer o básico do tratamento dun 
documento de texto,dunha  folla de 
cálculo ou dunha  presentación para a 
elaboración de  documentos dixitais 
propios.   
 
 
 
 
 
 
 

PA 
OBS 
 

 CD 

 MA1B1.14.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

OBS 
PA 

 CCL 

 MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 

OBS 
PA 
 

 CD 
 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 

 
 
 
 
Empregar ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas  
como o google drive, a aula virtual,  ou 
un  blog 

 MA1B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

OBS 
PA 
 

 CD 
 CSC 
 CSIEE 

 
UNIDADE 1.- NÚMEROS REAIS 
 
Secuencia de contidos: 
Clasificación dos números reais:  números enteiros, racionais e irracionais. 
O papel dos números irracionais no proceso de ampliación da recta numérica.  
Correspondencia de cada número real cun punto da recta, e viceversa. 
Representación sobre a recta de números racionais, dalgúns radicais e, aproximadamente, de calquera número dado pola súa expresión decimal.  
Intervalos e semirrectas. Representación. 
Forma exponencial dun radical. 
Propiedades dos radicais.  
Definición e propiedades. 
Utilización das propiedades dos logaritmos para realizar cálculos e para simplificar expresións. 
Manexo destro da notación científica. 
Aproximacións. Erros. Acotación. 
Obxectivos: g, i. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, estimando, valorando e representando os resultados en contextos de 
resolución de problemas.  
 

Estándare de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 
MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a 
súa idoneidade. 
MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, 
valorando e xustificando a necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas. 
MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e 

Recoñecer os diferentes tipos de números reais.  
 
Dominar as propiedades das potencias e dos radicais e operar 
correctamente  con  eles.,  
 
Dominar os logaritmos  e as  súas propiedades e utilización das mesmas 
para facer cálculos e simplificar expresións 
 
Manexar as diferentes formas de expresar un intervalo e saber pasar 

PA 
PE 
OBS 

B2.1 
B2.4 
 

CMCCT 
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Estándare de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

manexar desigualdades. 
MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa 
representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións. 
MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en 
función doutros coñecidos. 
MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 
económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades. 

dunhas a outras.  
 
Expresar con intervalos os conxuntos que derivan dunha desigualdade de 
valor absoluto. 
 
Expresar un número ou unha aproximación do mesmo en notación 
científica. 
 
Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación 
máis adecuada a cada caso e realización de operacións aplicando as 
propiedades e as xerarquías correctamente e utilizando ben valores 
exactos ou ben aproximacións nas que se cuantificará e acoutará o erro 
cometido. 
 
Utilizar a calculadora para obter potencias, raíces, resultados de 
operacións con números en notación científica e logaritmos 
 

 
UNIDADE 2: ÁLXEBRA 
 
Secuencias de contidos: 
Factorización dun polinomio. 
Operacións con fraccións alxébricas. Simplificación 
Ecuacións de segundo grao.Ecuacións bicadradas. 
Ecuacións polinómicas de grao superior a dous 
Ecuacións con radicais. 
Ecuacións con denominadores literais. 
Ecuacións exponenciais. 
Ecuacións logarítmicas. 
Resolución de sistemas de ecuacións de calquera tipo que poidan desembocar en ecuacións das nomeadas. 
Método de Gauss para resolver sistemas lineares 3  3. 
Resolución de inecuacións e de sistemas de inecuacións de primeiro e segundo grao. Resolución de problemas utilizando ecuacións e sistemas de ecuacións, inecuacións e sistemas de inecuacións.. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais, utilizando recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e interpretando criticamente os resultados. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida Aplicar o método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas PA B2.7 CMCCT 
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real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de 
tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos casos 
que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

lineais de tres ecuacións con tres 
Incógnitas. 
Aplicar as ferramentas da álxebra na formulación e resolución de 
problemas, valorando os resultados 
obtidos segundo o contexto do problema 

PE 

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de 
ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao), e 
interpreta os resultados no contexto do problema. 

Resolver ecuacións cunha incógnita: polinómicas, con fraccións 
alxébricas, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas. 
Resolver e interpretar xeometricamente  sistemas de ecuacións lineais e 
non lineais con dúas ecuacións e 
dúas incógnitas (a interpretación xeométrica ,no caso de sistemas non 
lineais, en casos moi sinxelos) 
Resolución e interpretación de inecuacións e sistemas de inecuacións 
lineais e non lineais  cunha incógnita ( nos casos sinxelos) 
Aplicación das ferramentas da álxebra na formulación e resolución de 
problemas, valorando os resultados 
obtidos segundo o contexto do problema 

PA 
PE 

B2.6 CMCCT 

 
UNIDADE 3: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 
 
Secuencia de contidos: 
O radián 
-  Relación entre graos e radiáns. 
-  Utilización da calculadora en modo RAD. 
-  Paso de graos a radiáns, e viceversa. 
Razóns trigonométricas dun ángulo agudo 
-  Obtención, coa calculadora, das razóns trigonométricas dun ángulo e do ángulo que corresponde a unha razón trigonométrica. 
-  Relacións entre as razóns trigonométricas. 
-  Dada unha razón trigonométrica, calcular as outras. 
Razóns trigonométricas de ángulos calquera 
-  Cálculo gráfico das razóns trigonométricas de ángulos calquera e a súa relación cunha do primeiro cuadrante. 
-  Circunferencia goniométrica. 
- Representación dun ángulo e visualización das súas razóns trigonométricas. 
- Representación de ángulos se se coñece unha razón trigonométrica. 
As funcións trigonométricas  
- Identificación das funcións trigonométricas seno, coseno e tanxente 
Resolución de triángulos 
-  Resolución de triángulos rectángulos. 
-  Aplicación da estratexia da altura para resolver triángulos non rectángulos. 
Teorema dos senos e teorema do coseno 



 

113 
 

- Resolución de triángulos calquera mediante os teoremas dos senos e do coseno. 
Obxectivos:i. 
Criterios de avaliación:  
B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con soltura as razóns trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as transformacións trigonométricas usuais. 
B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos directamente ou como 
consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a 
metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros dous. 

Coñecer o sistema sesaxesimal e o sistema internacional de medida de 
ángulos e manexar a conversión dun a outro. 
Manexar con soltura as razón trigonométricas dun ángulo agudo e dun 
ángulo calquera (circunferencia goniométrica) e as relaciósn entre as 
razón trigonométricas dun mesmo ángulo e de ángulos en distintos 
cuadrantes.. 

PA 
PE 

B4.1 
B4.2 

CMCCT 

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 
tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de coñecemento, 
resolvendo problemas contextualizados. 

Aplicación do teorema do seno, teorema do coseno e fórmulas 
trigonométricas usuais  na obtención de medidas indirectas de lonxitudes 
e ángulos, e na resolución de triángulos rectángulos e non rectángulos en 
problemas xeométricos diversos. 

PA 
PE 

B4.2 
B4.3 
B.4.4 

CMCCT 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable 
real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con funcións 

Recoñecer analiticamente e graficamente as función seno, coseno e 
tanxente e determinar  o conxunto de antimaxes dun valor determinado 
de calquera destas razón trigonométricas. 

PA B3.2 CMCCT 

 
UNIDADE 4: FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS. 
 
Secuencia de contidos: 
Fórmulas trigonométricas 
-  Razóns trigonométricas do ángulo suma, da diferenza de dous ángulos, do ángulo dobre e do ángulo metade. 
-  Sumas e diferenzas de senos e cosenos. 
-  Simplificación de expresións trigonométricas mediante transformacións en produto. 
Ecuacións trigonométricas 
-  Resolución de ecuacións trigonométricas. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con soltura as razóns trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as transformacións trigonométricas usuais. 
B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos directamente ou como 
consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a 
metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros dous. 

Coñecer e utilizar as razón  trigonométricas  dos ángulos suma e 
diferenza e dos ángulos dobre e metade. 

PA 
PE 

B4.2 CMCCT 

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 
tecnolóxico, utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de coñecemento, 
resolvendo problemas contextualizados. 

Resolver ecuacións trigonométricas sinxelas. 
 

PA 
PE 

B4.3 
 

CMCCT 

 
UNIDADE 5: NÚMEROS COMPLEXOS 
 
Secuencia de contidos: 
Necesidade dos números complexos. 
Operacións con números complexos en forma binómica. 
Propiedades das operacións con números complexos. 
Números complexos en forma polar. 
Paso de forma polar a binómica, e viceversa. 
Operacións con números complexos en forma polar. 
Fórmula de Moivre. 
Radicación de números complexos. 
Obxectivos: i. 
Criterio de avaliación: B2.2Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e utilizalos para obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimo esixibles IA CT CC 

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e 
utilízaos para obter a solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen 
solución real. 

Manexar os números complexos en forma polar e binómica e saber 
operar con eles. Utilizalos para resolver ecuacións de 2º grao sin solución 
real.  

PE 
PA 

B2.2 CMCCT 

 
UNIDADE 6: XEOMETRÍA ANALÍTICA NO PLANO. 
 
Secuencia de contidos:  
Vectores. Operacións 
 Definición de vector: módulo, dirección e sentido. Representación. 
-  Produto dun vector por un número. 
-  Suma e resta de vectores. 
-  Obtención gráfica do produto dun número por un vector, do vector suma e do vector diferenza. 
Combinación linear de vectores 
-  Expresión dun vector como combinación linear doutros. 
Concepto de base 
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-  Coordenadas dun vector respecto dunha base. 
-  Representación dun vector dado polas súas coordenadas nunha certa base. 
-  Recoñecemento das coordenadas dun vector representado nunha certa base. 
-  Operacións con vectores dados graficamente ou polas súas coordenadas. 
-  Base ortogonal e ortonormal. 
Produto escalar de dous vectores 
-  Propiedades. 
-  Expresión analítica do produto escalar nunha base ortonormal. 
-  Aplicacións: módulo dun vector, ángulo de dous vectores, ortogonalidade. 
-  Cálculo da proxección dun vector sobre outro. 
-  Obtención de vectores unitarios coa dirección dun vector dado. 
-  Cálculo do ángulo que forman dous vectores. 
-  Obtención de vectores ortogonais a un vector dado. 
Sistema de referencia no plano 
-  Coordenadas dun punto. 
Aplicación dos vectores a problemas xeométricos 
-  Coordenadas dun vector que une dous puntos, punto medio dun segmento… 
Ecuacións da recta 
-  Vectorial, paramétricas, explícita, punto-pendente  e xeral e os seus elementos. 
-  Paso dun tipo de ecuación a outro. 
Aplicacións dos vectores a problemas métricos 
-  Vector normal. 
-  Obtención do ángulo de dúas rectas. 
-  Obtención da distancia entre dous puntos ou entre un punto e unha recta. 
-  Recoñecemento da perpendicularidade e do paralelelismo. 
Posicións relativas de rectas 
- Recoñecemento anlítico da posición relativa de dúas rectas 
-  Obtención do punto de corte de dúas rectas 
-  Relación entre as pendentes de rectas paralelas ou perpendiculares. 
-  Obtención dunha recta paralela (ou perpendicular) a outra que pasa por un punto. 
-  Feixe de rectas 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación:  
B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as súas consecuencias; entender os conceptos de base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse con precisión no plano euclídeo e no plano métrico, 
utilizando en ambos os casos as súas ferramentas e propiedades. 
B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver problemas de incidencia e cálculo de distancias. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, utiliza a 
interpretación xeométrica das operacións para resolver problemas xeométricos e emprega con 

= 
PA 
PE 

B4.5 
B4.6 

CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

asiduidade as consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores, 
calcular o coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun 
vector sobre outro. 

B4.7 

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do 
ángulo. 

= 
PA 
PE 

B4.6 CMCCT 

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de 
dúas rectas. = 

PA 
PE 

B4.5 
B4.6 
B4.7 

CMCCT 

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada 
caso os seus elementos característicos. = 

PA 
PE 

B4.5 
B4.6 
B4.7 

CMCCT 

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. 
= 

PA 
PE 

B4.6 
B4.7 

CMCCT 

 
UNIDADE7: LUGARES XEOMÉTRICOS NO PLANO 
 
Secuencia de contidos: 
Lugares xeométricos: 
-Concepto de lugar xeométrico no plano. 
- Mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo como exemplos de lugares xeométricos. Ecuacións 
As cónicas como seccións dunha superficie cónica 
-  Identificación do tipo de cónica que se obtén segundo o ángulo  da superficie cónica e o ángulo  que o plano forma co seu eixe. 
Ecuación da circunferencia 
-  Características dunha ecuación cuadrática en  x  e  y  para que sexa unha circunferencia. 
-  Obtención da ecuación dunha circunferencia a partir do seu centro e do seu raio. 
-  Obtención do centro e do raio dunha circunferencia a partir da súa ecuación. 
-  Estudo da posición relativa dunha recta e dunha circunferencia. 
-  Potencia dun punto a unha circunferencia. 
Estudo analítico das cónicas como lugares xeométricos 
-  Elementos característicos (eixes, focos, excentricidade).Ecuacións reducidas Identificación do tipo de cónica e dos seus elementos a partir da súa ecuación reducida. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos usuais, estudando as súas ecuacións reducidas e analizando as súas 
propiedades métricas. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en Construír a ecuación da mediatriz dun segmento coñecidos os extremos do PA B4.9 CMCCT 
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xeometría plana, así como as súas características. mesmo. 
Construír a ecuación das bisectrices do ángulo formado por dúas rectas. 
Construir a ecuacción dunha circunferencia coñecidos o radio e o centro.  
Identificar a ecuación dunha circunferencia, saber escribila na súa forma reducida 
e obter os seus elementos. 
Recoñecer as ecuacións do tipo y=ax2+bx+c e x= ay2+by +c coma as expresións 
análíticas de parábolas e  saber calcualr o seu vértice e eixe de simetría. 

Recoñecer as ecuacións do tipo y = b
ax

k



como as expresión anlíticas de 

hipérbolas. 

PE 
OBS 

B4.10 

MA1B4.5.2. Realiza investigacións, utilizando programas informáticos específico,s nas que que 
haxa que estudar posicións relativas  e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas 
estudadas. 

Coñecer as posicións relativas de rectas e cónicas.  PA 
OBS 

B4.9 
B4.10 

CMCCT 

 
UNIDADE 8: FUNCIÓNS ELEMENTAIS. 
 
Secuencia de contidos:  
Función 
-  Dominio de definición dunha función. 
-  Obtención do dominio de definición dunha función dada pola súa expresión analítica. 
- Funcións afíns. Características. 
-  Representación de función adíns , e obtención da súa expresión analítica. 
-  Funcións cuadráticas. Características. 
-  Representación de funcións cuadráticas, e obtención da súa expresión analítica. 
-  Funcións de proporcionalidade inversa. Características. 
-  Representación de funcións de proporcionalidade inversa, e obtención da súa expresión analítica. 
-  Funcións radicais. Características. 
-  Representación de funcións radicais, e obtención da súa expresión analítica en casos sinxelos. 
-  Funcións exponenciais. Características. 
-  Representación de funcións exponenciais, e recoñecemento como exponencial dalgunha función dada pola gráfica. 
-  Funcións logarítmicas. Características. 
-  Representación de funcións logarítmicas, e recoñecemento como logarítmica dalgunha función dada pola súa gráfica. 
- Funcións trigonométricas. Características 
-  Representación de funcións trigonométricas , e recoñecemento como trigonométrica  dalgunha función dada pola súa gráfica. 
-  Funcións arco. Características. 
-  Relación entre as funcións arco e as trigonométricas. 
-  Composición de funcións. 
-  Obtención da función composta doutras dúas dadas. Descomposición dunha función nos seus compoñentes. 
-  Función inversa ou recíproca doutra. 
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-  Trazado da gráfica dunha función coñecida a da súa inversa. 
-  Obtención da expresión analítica de  f–1(x),  coñecida  f(x). 
- Función definida a anacos. 
Transformacións de funcións 
-  Coñecendo a representación gráfica de  y  f(x), obtención das de y  f(x)  k,  y  kf(x),  y  f(x  a),  y  f(–x),  y  |f(x)| 
Obxectivos: g,i. 
Criterios de avaliación:  
B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que describan unha situación real, e analizar cualitativa e cuantitativamente as súas propiedades, para 
representalas graficamente e extraer información práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se derivan. 
 

Estándares de aprndizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real 
elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con funcións. = 

PA 
PE 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

CMCCT 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e 
escalas, e recoñece e identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección. = 

PA 
PE 
OBS 

B3.1 
B3.2 

CMCCT 

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, comprobando os 
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas 
contextualizados. 

Interpretar as propiedades globais e locais das funcións 
elementais(dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de 
coordenadas, simetría, periodicidade, 
acoutación, crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, 
convexidade e concavidade e puntosde inflexión, tendencias) en 
actividades abstractas e problemas contextualizados sinxelos. 

OBS 
PA 

B3.1 
B3.2 

CMCCT 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en 
contextos reais. 

Aplicar as características dos distintos tipos de función estudadas á 
interpretación de situación   modeladas por elas en casos sinxelos. 

PA 
PE 
OBS 

B3.1 
B3.2 

CMCCT 

 
UNIDADE 9: LIMITES. CONTINUIDADE. 
 
Secuencia de contidos: 
Aproximacións, numérica e gráfica, ao concepto de límite dunha función real de variable real. 
Límites no infinito, límites laterais e límite dunha función nun punto.  
Propiedades e operacións con límites. Iniciación ao cálculo de límites. Indeterminacións. ∞ ∞ ∞0 −∞ 0  

Cálculo de límites e eliminación das indeterminacións do tipo:  , .0  , 



, 
0

0
,1   

Asíntotas dunha función real de variable real. 
Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de continuidade dunha función real de variable real nun punto e nun intervalo. 
Estudio anlítico da continuidade dunha función nun punto. 
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Diferentes tipos de descontinuidade. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no cálculo de límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, 
aplica os procesos para resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha función a 
partir do cálculo de límites. 

Determinar, se existe, o límite dunha función nun punto e os seus límites 
laterais e obter os límites no infinito dunha función real de variable real, 
resolvend as  indeterminacións do tipo 

 , .0  , 



, 
0

0
. 

Aplicar as propiedades das operacións con límitess na determinación das 
asíntotas e das ramas infinitas dunha función. 

OBS 
PA 
PE 

B3.4 CMCCT 

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e 
do valor da función, para extraer conclusións en situacións reais. 

= PA 
PE 

B3.5 CMCCT 

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito 
dos puntos de descontinuidade. 

= 
PA 
PE 

B3.5 CMCCT 

 
UNIDADE 10: INICIACIÓN ÁS DERIVADAS. APLICACIÓNS. 
 
Secuencia de contidos: 
Taxa de variación media dunha función real de variable real. Interpretación xeométrica. 
Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de derivada dunha función nun punto. 
Derivada  dunha función nun punto.Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto. 
Iniciación ao cálculo de derivadas: funcións derivadas das funcións elementais (funcións constante, identidade, potencial, exponencial, logarítmica e trigonométricas) e regras de derivación. 
Pendente dunha recta nun punto. 
Aplicación da derivada ao estudo do crecemento e decrecemento e da curvatura e á obtención, cando sexa posible, dos extremos relativos e puntos de inflexión de funcións polinómicas e racionais sinxela 
Representación gráfica, a partir da análise das súas características globais e locais, de funcións polinómicas e racionais expresadas analiticamente. Interpretación 
Obxectivos: g,i. 
Criterios de avaliación:  
B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos. 
B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo información a partir das súas propiedades e extraendo información sobre o seu comportamento local ou global. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e 
emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. 

Deducir a derivada de funcións sinxelas utilizando a definición. 
coñecer a función derivada das funcións constante, identidade, 

PA 
PE 

B3.4 
B3.5 

CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

exponecial, logarítmica e trigonométricas e manexar con fluídez e  
correctamente as regras de derivación da suma, resta, produto e división 
de funcións. 

B3.6 
B3.7 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais 
mediante a regra da cadea. 

= 
PA 
PE 

B3.7 CMCCT 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de 
continuidade e derivabilidade dunha función nun  punto. 

= 

PA 
PE 

B3.4 
B3.5 
B3.6 
B3.7 

CMCCT 

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das 
súas características mediante as ferramentas básicas da análise. 

Analizar, utilizando o cálculo de límites e derivadas cando sexa preciso, 
as características dunha función polinómica ou racional dada pola súa 
expresión alxébrica (dominio, percorrido, puntos de corte cos eixes, 
acoutación, simetría, periodicidade, continuidade, asíntotas, crecemento e 
decrecemento, extremos, convexidade e concavidade e puntos de 
inflexión) para representala graficamente e ademais, nos casos nos que 
esa función estea relacionada cun fenómeno ou situación real, extraer 
información que permita facer unha valoración dese fenómeno ou 
situación. 

PA 
PE 

B3.1 
B3.4 
B3.7 
B3.8 

CMCCT 

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o 
comportamento local e global das funcións. 

Utilizazar a  calculadora gráfica, se o alumno dispón dela, ou localizar e 
manexar actividades interactivas feitas con algún programa informático  
(drerive, xeoxebra, ...)  que lle permita para visualizar a representación 
gráfica dunha función e comparala co estudio manual feito por el. 

OBS 
PA 

B3.1 
B3.4 
B3.7 
B3.8 

CMCCT 

 
UNIDADE 11: ESTATÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 
Secuencia de contidos: 
Variables estatísticas bidimensionais. Mostra 
Organización de datos: táboas de dobre entrada e gráficos (diagramas de barras, histogramas e diagramas de dispersión) 
Relación entre as variables. Covarianza e coeficiente de correlación lineal ou de Pearson. 
Regresión lineal: rectas de regresión de Y sobre X e de X sobre Y. Estimación de resultados e valoración das predicións 
Realización de experiencias que permitan a construción de táboas, a representación gráfica, o cálculo dos coeficientes de correlación e regresión e a interpretación de distribucións bidimensionais. Estudo e 
interpretación de problemas sociolóxicos, científicos ou da vida cotiá utilizando as distribucións bidimensionais 
Obxectivos: b, d, e, g, i, l, m. 
Criterios de avaliacións: 
B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con variables discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados co mundo científico, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais, mediante os medios máis adecuados (lapis e papel, calculadora ou  folla de cálculo), valorando a dependencia entre as variables. 
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B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta de regresión e, de ser o 
caso, a conveniencia de realizar predicións, avaliando a fiabilidade destas nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. 
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas coa estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación tanto dos datos como das conclusións. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo 
estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 

= PA 
PE 

B5.1 
B5.2 

CMCCT 

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables 
bidimensionais. 

= PA 
PE 

B5.3 
B5.4 

CMCCT 

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións condicionadas a partir dunha 
táboa de continxencia, así como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica). 

Calcular as distribucións marxinais a partir dunha táboa de continxencia, así 
como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica) 

PA 
PE 

B5.3 
B5.4 

CMCCT 

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas 

distribucións condicionadas e marxinais en casos moi sinxelos 

PA 
 

B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 

CMCCT 

MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e 
agrupados, usando adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde 
o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

Manexar a calculadora  para obter os  parámetros esttísticos. PA 
OBS 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 
B5.5 
B5.6 

CMCCT 
CD 

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas 
variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de 
puntos. 

Distinguir  graficamente a dependencial funcional da estatística. 
En casos sinxelos, estimar se dúas variables son ou non estatísticamente 
dependentes mediante a representación da nibe de puntos. 

PA 
PE 
OBS 

B5.6 
B5.7 

CMCCT 

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal. 

= PA 
PE 

B5.6 
B5.8 

CMCCT 

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén predicións a 
partir delas. 

= PA 
PE 

B5.6 
B5.8 
B5.9 

CMCCT 

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o 
coeficiente de determinación lineal. 

= PA 
PE 

B5.6 
B5.9 

CMCCT 

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado 
e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

Describir , cun vocabulario axeitado , situacións relacionadas coa estatística. 
 

OBS 
PA 
EO 

B5.10 CCL 
CMCCT 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDADES SESIÓN 
1.- Números reais. 10 
2.-Números complexos 8 
3.- Ecuacións. Inecuacións. Sistemas de ecuacións. 15 
4.-Resolución de triángulos. 11 
5.- Fórmulas trigonométricas. 8 
6.- Xeometría analítica no plano. 12 
7.- Lugares xeométricos no plano. 8 
8.- Funcións elementais 12 
9.- Límites. Continuidade 12 
10.-Iniciacións ás derivadas. Aplicacións 20 
11.- Estatística bidmensional 12 
Repaso Proba Extraordinaria 10 

 
 
 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS I (1º Bacharelato) 
 
Bloque1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 e 
 i 

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

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

 MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, 
de forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

Expresar verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema buscando  
precisión e  rigor. 

OBS 
PA 
 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.3. Análise dos 
resultados obtidos: revisión 
das operacións utilizadas, 
coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática 

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

 MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analizar e comprender o enunciado 
dun problema para resolvelo 

OBS 
PA 
PE 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

do proceso, procura doutras 
formas de resolución e 
identificación de problemas 
parecidos. 
 B1.2. Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: relación con outros 
problemas coñecidos, 
modificación de variables e 
suposición do problema 
resolto. 

 MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

Estimar o resultado dalgúns 
problemas. 

OBS 
 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Recoñecer estratexias heurísticas e 
procesos de  razoamento como 
resolver un problema similar máis 
simple,  considerar casos particualres, 
dividir o problema en outros máis 
sinxelos, estudiar todas as 
posibilidades,ensaio-error, buscar un 
patrón, traballar de adiante a atrás, ...e 
valorar a súa utilidade na resolución de 
problemas. 

OBS 
PA 
PE 

 CMCCT 
 CAA 

 g 
 i 

 B1.4. Elaboración e 
presentación oral e/ou escrita 
de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución 
dun problema, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 
 B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas 
diversas. 

 B1.3. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar as ideas matemáticas 
xurdidas na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

 MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 
 

= PA 
PE 

 CMCCT 

 MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Argumentar e facer explícitos os 
razoamentos que hai detrás dun 
proceso valorando a  coherenciada da  
argumentación e explicación 

OBS 
PA 
PE 
 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.3.3. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao 
tipo de problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema 
que se vaia demostrar. 

Recoñecer o papel que desempeña o 
emprego das ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade 
ou teorema para demostrar. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo, e as 
conclusións e os resultados 
obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 
das ideas matemáticas. 

 i 
 l 
 m 

 B1.6. Planificación e 
realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a 
partir de contextos da 
realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

 B1.4. Planificar adecuadamente o proceso 
de investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

 MACS1B1.4.1. Coñece e describe a 
estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, 
etc.  

Levar a cabo un proxecto ou 
investigación  matemática sinxelos 
seguindo paso a paso a planificación 
feita previamente 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.4.2. Planifica 
adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 CSIEE 
 

 h 
 i 
 l 
 n 
 
 

 B1.6. Planificación e 
realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a 
partir de contextos da 
realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 
 

 B1.5. Practicar estratexias para a xeración 
de investigacións matemáticas, a partir da 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior; da xeneralización de propiedades e 
leis matemáticas; e do afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos. 

 MACS1B1.5.1. Afonda na resolución 
dalgúns problemas formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

= OBS 
 

 CMCCT 
  
 

 MACS1B1.5.2. Procura conexións 
entre contextos da realidade e do mundo 
das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das 
matemáticas; arte e matemáticas; 
ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

Recoñecer e valorar as conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 

 e 
 g 
 i 
 

 B1.6. Planificación e 
realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a 
partir de contextos da 
realidade ou contextos do 
mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 
 B1.7. Práctica de procesos 

 B1.6. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

 MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 
 

Na  elaboración dun informe escrito 
que recolla un proceso de 
investigación saber valorar a  selección 
en internet e/ou outras fontes  da 
información relevante,a utilización 
dunha linguaxe matemática axeitada, a 
utilización e coherencia de  
argumentos  e explicacións e  a 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade. 
 B1.8. Elaboración e 
presentación dun informe 
científico sobre o 
procedemento, os resultados 
e as conclusións do proceso 
de investigación desenvolvido. 

 MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

selelción ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas. 
Reflexionar sobre un  proceso de 
investigación propio ou alleo e 
facer unha valoración crítica sobre 
o mesmo valorando os puntos 
fortes e débiles do mesmo 

 
PA 
PE 

 CCL 
 CMCCT 
 

 MACS1B1.6.4. Emprega as 
ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao 
tipo de problema de investigación, tanto 
na procura de solucións coma para 
mellorar a eficacia na comunicación das 
ideas matemáticas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CD 

 MACS1B1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

OBS 
 
 

 CCL 
 

 MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de resolución 
do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula 
posibles continuacións da investigación, 
analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 i 
 l 
 

 B1.7. Práctica de procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade. 
 

 B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións 
problemáticas da realidade. 

 MACS1B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 
 

Establecer conexións entre problemas 
do mundo real e o matemático en 
casos sinxelos,  e usar as matemáticas 
para a resolución de problemas tanto 
dentro coma fóra do campo das 
matemáticas, estudiando a coherencia 
da solución coa situación prantexada e 
interpretándoa dentro desta. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 CSC 
 

 MACS1B1.7.2. Establece conexións 
entre o problema do mundo real e o 
mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos 
que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

OBS 
PA 
PE 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou 
constrúe modelos matemáticos axeitados 
que permitan a resolución do problema 
ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.7.4. Interpreta a solución OBS  CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

matemática do problema no contexto da 
realidade. 

PA 
PE 

 

 MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

OBS 
 

 CMCCT 
 

 i 
 

 B1.7. Práctica de procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade. 
 

 B1.8. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

 MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións. 

= 

OBS 
 

 CMCCT 
 

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

  B1.6. Planificación e 
realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a 
partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 
 B1.7. Práctica de procesos 
de matematización e 
modelización, en contextos da 
realidade. 
 

 B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer matemático. 

 MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continuo, etc.). 
 

Amosar esforzo, preserveranza e 
flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

 MACS1B1.9.2. Formúlase a 
resolución de retos e problemas coa 
precisión, esmero e interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

= 

OBS 
 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes 
de curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados, etc. 

= 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 

 MACS1B1.9.4. Desenvolve 
habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

Participar activamante nas actividades 
de aula respectando as intervencións e 
traballo dos demais e valorando as 
súas aportacións. 

OBS  CSC 
 CSIEE 
 

 b 
 i 
 l 
 m 

 B1.9. Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 

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

 MACS1B1.10.1. Toma decisións nos 
procesos (de resolución de problemas, 
de investigación, de matematización ou 
de modelización), valorando as 

Participar activamente na toma de 
decisións nos procesos de resolución 
de problemas e de investigación, 
matematización ou modelización. 

OBS 
 

 CMCCT 
 CSIEE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

dificultades propias do traballo 
científico. 
 

consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

 b 
 i 
 l 

  B1.9. Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 
 

 B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender 
diso para situacións similares futuras. 

 MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprende diso para situacións 
futuras. 

Reflexionar sobre os procesos 
desenvolvidos  e aprender  para 
situacións futuras 

OBS 
 

 CMCCT 
 CAA 
 

 g 
 i 

 B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas 
diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados 
obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

 B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico 
situacións diversas que axuden á comprensión 
de conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

 MACS1B1.12.1.Selecciona 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas e 
utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
cando a dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 
 

Manexo da calculadora científica para 
a realización de cálculos numéricos, 
alxebraicos ou estatísticos. 

OBS 
PA 

 CD 
 CMCCT 
 
 

 MACS1B1.12.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 
 

Ter coñecementos básicos dalgún  
programa informáticos  ou do uso de 
calculadoras gráficas ( se o alumno 
ten)  para representar funcións 
complexas. 
 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.12.3.Deseña 
representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

Deseñar representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución 
de problemas 

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Saber localizar e manipular  
actividades interactivas creadas con 
programas como Xeoxebra ou 
Descartes que facilitan a análise e 
comprensión de propiedades 
xeométricas.  

OBS 
PA 

 CMCCT 
 

 MACSB1.12.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

Manexo básico dunha folla de cálculo 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas. 

OBS 
PA 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

 e 
 g 
 i 

 B1.5. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a 
organización de datos.  
– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión 
de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou 
estatístico.  
– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas 
diversas. 
– Elaboración de informes e 
documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados 
obtidos. 
– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

 B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información 
e da comunicación de xeito habitual no proceso 
de aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en 
internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados, para facilitar a interacción. 

 MACS1B1.13.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado 
do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 
 

Buscar, analizar e seleccionar a  
información relevante en internet ou 
noutras fontes.  
 
Coñecer o básico do tratamento dun 
documento de texto,dunha  folla de 
cálculo ou dunha  presentación para a 
elaboración de  documentos dixitais 
propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
PA 

 CD 
 

 MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

OBS 
PA 

 CCL 
 

 MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente 
os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 

OBS 
PA 

 CD 
 CAA 
 

 
UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS. 
Secuencia de contidos: 
Distintos tipos de números 
-  Os números enteiros, racionais e irracionais. 
-  O papel dos números irracionais no proceso de ampliación da recta numérica. 
Recta real 
-  Correspondencia de cada número real cun punto da recta, e viceversa. 
-  Representación sobre a recta de números racionais, dalgúns radicais e, aproximadamente, de calquera número dado pola súa expresión decimal.  
-  Intervalos e semirrectas. Representación. 
Radicais 
-  Forma exponencial dun radical. 
-  Propiedades dos radicais.  
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Logaritmos: Definición e propiedades..Utilización das propiedades dos logaritmos para realizar cálculos e para simplificar expresións. 
Notación científica 
-  Manexo destro da notación científica. 
Calculadora: 
-  Utilización da calculadora para diversos tipos de tarefas aritméticas, xuntando a destreza do seu manexo coa comprensión das propiedades que se utilizan. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións para presentar e intercambiar información, controlando e axustando a marxe de erro esixible en cada situación, en contextos da vida real. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

Recoñecer os diferentes tipos de números. 
Expresar un número ou unha aproximación do mesmo en notación científica. 
Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación máis 
adecuada a cada caso. 

PA 
PE 

B2.1 
B2.2 
B2.3 

CMCCT 

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de 
números reais. 

Manexar as diferentes formas de expresar un intervalo e saber pasar dunhas a 
outras. 

PA 
PE 

 
B2.1 

CMCCT 

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. Comparar, ordenar, clasificar calquera número racional. Representar graficamente 
calquera  número racionail e os irracionais cuxos cadrados sexan a suma de dous 
cadrados de números naturais. 

PA 
PE 

B2.1 CMCCT 

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis 
axeitada e controlando o erro cando aproxima. 

Dominar as propiedades das potencias e dos radicais e operar correctamente  con  
eles. 
Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación máis 
adecuada a cada caso, realización de operacións aplicando as propiedades e as 
xerarquías correctamente e utilizando ben valores exactos ou ben aproximacións 
nas que se cuantificará e acoutará o erro cometido. Manexar a calculadora para 
obter potencias, raíces, resultados de operacións con números en notación 
científica e de operacións combinadas con números reais. 

PA 
PE 

B2.2 
B2.3 

CMCCT 
 

 
UNIDADE 2: MATEMÁTICAS FINANCIEIRAS. 
 
Secuencia de contidos: 
Porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes encadeados. 
Razóns. Proporcións e taxas (taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de actividade, taxa de paro, taxa de 
emprego...). 
Sucesións. Progresións aritméticas e xeométricas. 
Xuro simple e xuro composto. Taxa anual equivalente (TAE). Cálculo. 
Anualidades de capitalización e de amortización. Cálculo e elaboración de táboas 
Números índice. Elaboración de táboas. Clasificación: simples e compostos. 
O índice de prezos de consumo (IPC). Variación do IPC: inflación e deflación. Poder adquisitivo e IPC. 
Resolución de problemas reais que impliquen o cálculo de porcentaxes e os conceptos de xuro simple e 
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composto e onde haxa que calcular capitais, réditos ou tempos. 
Resolución de problemas nos que se determine a variación do poder adquisitivo con respecto ao IPC anual. 
Enquisa de poboación activa (EPA) e enquisa continua de presupostos familiares (ECPF). Características e 
cálculo de conceptos asociados. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B2.2. Resolver problemas de capitalización e amortización simple e composta utilizando parámetros de aritmética mercantil, empregando métodos de cálculo ou os recursos tecnolóxicos máis axeitados. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética 
mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática financeira (capitalización 
e amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou recursos 
tecnolóxicos apropiados. 

Resolución de problemas reais que impliquen o cálculo de porcentaxes e 
os conceptos de xuro simple e composto e onde haxa que calcular 
capitais, réditos ou tempos. 

PA 
PE 
 

B2.4 
B2.5 

CMCCT 

 
UNIDADE 3: ECUACIÓNS E INECUACIÓNS. SISTEMAS . 
 
Secuencia de contidos: 
Operación con polinomios: 
-  División 
-  Manexo destro das técnicas operatorias entre polinomios. 
Regra de Ruffini: 
-  División dun polinomio por  x – a. 
-  Teorema do resto. 
-  Utilización da regra de Ruffini para dividir un polinomio entre  x – a  e para obter o valor numérico dun polinomio para  x  a. 
Factorización dun polinomio: 
-  Descomposición dun polinomio en factores. 
Fraccións alxebraicas: 
-  Manexo da operatoria con fraccións alxébricas. Simplificación. 
Resolución de ecuacións: 
-  Ecuacións de segundo grao e bicadradas. 
-  Ecuacións con radicais. 
-  Ecuacións polinómicas de grao maior ca dous. 
-  Ecuacións exponenciais. 
- Ecuacións logarítmicas. 
Sistemas de ecuacións 
-  Resolución de sistemas de  dúas ecuacións de calquera tipo que poidan desembocar en ecuacións das nomeadas nos puntos anteriores. Aquí só piden de ecuación lineares ou de grao 2. 
-  Método de Gauss para sistemas lineares con 3 incógnitas. 
Inecuacións cunha ou dúas incógnitas 
-  Resolución alxébrica e gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita. 
-  Resolución gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións lineares con dúas incógnitas. Non veñen dentro dos contidos, pero para o ano teñen programación lineal 
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Problemas alxebraicos 
-  Tradución á linguaxe alxébrica de problemas dados mediante enunciado, e a súa resolución. 
Obxectivos:i. 
Criterios de avaliación:  
B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias sociais, e utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas para resolver problemas reais, dando unha 
interpretación das solucións obtidas en contextos particulares. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións 
formuladas en contextos reais. 

Manexar a linguaxe alxebraica para representar situacións formuladas en 
contextos reais sinxelos. 

PA 
PE 

B2.6 
B2.7 
B2.8 
B2.9 
B2.10 

CMCCT 

 MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a 
utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

Resolver  ecuacións cunha incógnita polinómicas de grao 1 e 2 ou 
reducibles a grao 2, exponenciais e logarítmicas sinxelas. 
Resover  sistemas de ecuacións lineais  e non lineais con dúas ecuacións 
e dúas incógnitas. 
Utilizar o método de  Gauss na resolución e interpretación de sistemas 
lineais de tres ecuacións con tres incógnitas. 
Resolución de problemas do ámbito das ciencias sociais sinxelos  
mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións lineais e 
non lineais. 

PA 
PE 

B2.6 
B2.7 
B2.8 
B2.9 
B2.10 

CMCCT 
 

 MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos 
e exponos con claridade. 

= 

OBS 
PA 
PE 

B2.6 
B2.7 
B2.8 
B2.9; 
B2.10 

CMCCT 

 
UNIDADE 4:  FUNCIÓNS REAIS DE VARIABLE REAL. 
 
Secuencia de contidos: 
Funcións reais de variable real. Concepto. Expresión verbal e analítica, táboas e gráfica. 
Características: dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetrías,  continuidade, crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, concavidade e 
convexidade e puntos de inflexión. 
Operacións con funcións: suma, resta, produto, cociente e composición. Función inversa. 
Descrición das características das funcións a partir das súas gráficas, interpretándoas no seu contexto. 
Funcións elementais:Funcións polinómicas (función constante, función lineal e afín e función cuadrática); funcións racionais sinxelas; funcións exponenciais; funcións logarítmicas e funcións definidas a 
anacos.  Características e gráficas. 
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Trazado de gráficas de funcións sinxelas a partir das súas propiedades globais e locais. 
Función de interpolación: interpolación lineal e interpolación lineal a anacos. Extrapolación lineal. 
Representación gráfica das funcións elementais e aplicación das características dos distintos tipos de funcións estudadas á interpretación de situacións modeladas por elas. 
Aplicación da interpolación e extrapolación lineal a problemas. 
Obxectivos:i. 
Criterios de avaliación:  
B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas características e a súa relación con fenómenos sociais. 
B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de táboas, e coñecer a utilidade en casos reais. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos exisibles IA CT CC 

 MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de 
táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e 
científicos, extraendo e replicando modelos. 

Recoñecer analiticamente e graficamente as funcións reais de variable 
real elementais e manexar as súas  expresións verbal e analítica, táboas 
e gráfica. 
Describir as características das funcións a partir das súas gráficas 
(dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de 
coordenadas,simetrías, continuidade, crecemento e decrecemento, 
extremos relativos e absolutos, concavidade 
e convexidade e puntos de inflexión) interpretándoas no seu contexto. 
Utilizar as funcións elementais (polinómicas, exponencial e logarítmica, 
valor absoluto, parte enteira, e racionais e irracionais sinxelas) como 
ferramentas para a resolución de problemas e para a interpretación de 
fenómenos sociais e económicos en casos sinxelos. 

PA 
PE 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

CMCCT 
 

 MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e 
escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpretación derivados dunha 
mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións. 

= 
OBS 
PA 
PE 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

CMCCT 
 

 MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, 
comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades 
abstractas e problemas contextualizados. 

Representar  graficamente as funcións elementais (polinómicas, 
exponencial e logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas)  e aplicacar as características dos distintos tipos de 
funcións estudadas á interpretación de situacións modeladas por elas 

OBS 
PA 
 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

CMCCT 
 

 MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou 
extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. 

Aplicación da función de interpolación e  e extrapolación lineal a 
problemas reais. 

PA 
PE 

B3.4 CMCCT 

 
UNIDADE 5: LÍMITES E CONTINUIDADE. ASÍNTOTAS. 
 
Secuencia de contidos: 
Aproximacións, numérica e gráfica, ao concepto de límite dunha función real de variable real 
Límites no infinito, límites laterais e límite dunha función nun punto. 
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Propiedades e operacións con límites. Iniciación ao cálculo de límites. Indeterminacións: 



 .0,,
0

0
, . 

Asíntotas dunha función real de variable real. Cálculo de asíntotas. 
Aproximación gráfica e numérica ao concepto de continuidade dunha función real de variable real nun punto e nun intervalo. 
Estudio analítico da continuidade dunha función nun punto. 
Tipos de discontinuidades. 
Obxectivos:i. 
Criterios de avaliación: 
B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e irracionais sinxelas) a partir das súas 
características. As funcións definidas a anacos. 
B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao estudo das asíntotas. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no 
infinito para estimar as tendencias dunha función. 

Aproximar, numérica e graficamente, o concepto de límite dunha función 
real de variable real nun punto e no infinito. 
Manexar con fluidez  o cálculo de límites de funcións polinómicas, 
racionais  e definidas a anacos nun punto e no infinito e o cálculo doutros 
límites sinxelos. 

PA 
PE 

B3.3 
B3.5 

CMCCT 

 MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en 
problemas das ciencias sociais. 

Calcular, representar e interpretar as asíntotas dunha función racional. PA 
PE 

B3.3 
B3.5 

CMCCT 

 MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto 
para extraer conclusións en situacións reais. 

Examinar, analizar e determinar a continuidade dunha función nun punto 
graficamente en calquera función,  e analiticamente en casos sinxelos. 

PA 
PE 

B3.5 CMCCT 

 
 
6.-INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS . APLICACIÓNS 
 
Secuencia de contidos: 
Taxa de variación media e taxa de variación instantánea. 
 Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto. 
Función derivada. Regras de derivación de funcións elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e composición de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas. 
Aplicación da derivada ao estudo do crecemento e decrecemento e da curvatura e á obtención, cando sexa posible, dos extremos relativos e puntos de inflexión de funcións polinómicas e racionais sinxela 
Representación gráfica, a partir da análise das súas características globais e locais, de funcións polinómicas e racionais expresadas analiticamente.  
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación media nun intervalo e nun punto como aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regra de derivación para obter a función derivada 
de funcións sinxelas e das súas operacións. 
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Estándar de aprendizaxe Mínimo esixible IA CT CC 

 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación 
instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións 
extraídas da vida real. 

Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea. 
Aplicación da derivada ao estudo do crecemento e decrecemento e da curvatura e 
á obtención, cando sexa posible, dos extremos relativos e puntos de inflexión de 
funcións polinómicas e racionais sinxela, 

PA 
PE 

B3.6 
B3.7 

CMCCT 

 MACS1B3.5.2 Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función 
e obter a recta tanxente a unha función nun punto dado. = 

PA 
PE 

B3.7 
B3.6 

CMCCT 

 
UNIDADE 7.- ESTATÍSTICA DESCRITIVA BIDIMENSIONAL.  
 
Secuencia de contidos: 
Variables estatísticas bidimensionais. Mostra 
Organización de datos: táboas de dobre entrada e gráficos (diagramas de barras, histogramas e diagramas de dispersión) 
Relación entre as variables. Covarianza e coeficiente de correlación lineal ou de Pearson. 
Regresión lineal: rectas de regresión de Y sobre X e de X sobre Y. Estimación de resultados e valoración das predicións 
Realización de experiencias que permitan a construción de táboas, a representación gráfica, o cálculo dos coeficientes de correlación e regresión e a interpretación de distribucións bidimensionais. Estudo e 
interpretación de problemas sociolóxicos  ou da vida cotiá utilizando as distribucións bidimensionais. 
Obxectivos:e, i, l. 
Criterios de avaliación:  
B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con variables discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados coa economía e outros fenómenos sociais, e obter 
os parámetros estatísticos máis usuais mediante os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a dependencia entre as variables. 
B4.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta de regresión e de realizar 
predicións a partir dela, avaliando a fiabilidade destas nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos e sociais. 
B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma das conclusións 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir 
dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e 
categóricas. 

= 
PA 
PE 

B4.1 
B4.2 
B4.3 
B4.4 
B4.5 

CMCCT 

 MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en 
variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. 

= 
PA 
PE 

 CMCCT 

 MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus parámetros, 
para aplicalos en situacións da vida real. 

Calcular as distribucións marxinais a partir dunha táboa de continxencia, 
así como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica) 

PA 
PE 

 CMCCT 

 MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente 
dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais, para poder 

Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente 
dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais 

PA  CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

formular conxecturas. 

 MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha 
distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, 
calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

Manexar a calculadora  para obter os  parámetros esttísticos. 
Manexar unha folla de cálculo ou cálculadora gráfica, se o alumno dispón 
dela, para organizar os datos, calcular parámetros e e xerar gráficos 
estatísticos 

OBS 
PA 
 

 CMCCT 
 

 MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e 
estima se dúas variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos en contextos cotiáns. 
 

Distinguir  graficamente a dependencial funcional da estatística. 
En casos sinxelos, estimar se dúas variables son ou non estatísticamente 
dependentes mediante a representación da nibe de puntos. 

PA 
PE 

  CMCCT 

 MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas 
variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal 
para poder obter conclusións. 

= 
PA 
PE 

B4.6 
B4.7 
B4.8 

 CMCCT 

 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e 
obtén predicións a partir delas. 

= 
PA 
PE 

B4.6 
B4.7 
B4.8 

 CMCCT 

 MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de 
regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados 
con fenómenos económicos e sociais. 

= 
PA 
PE 

 CMCCT 

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas 
co azar e a estatística. 
MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou 
relacionadas co azar presentes na vida cotiá. 

Describir , cun vocabulario axeitado , situacións relacionadas coa 
estatística. 
Razoar e argumentar a interpretación de infromacións estatísticas 
presentes na vida real. 
 

OBS 
PA 

B4.17 CCL 
CMCCT 

 
UNIDADE 8.- COMBINATORIA. PROBABILIDADE.  
 
Secuencia de contidos: 
Técnicas de reconto: variacións, permutacións e combinacións con e sen repetición. 
 Experimento aleatorio. Espazo mostral. 
Sucesos. Tipos. Operacións con sucesos. Propiedades. 
Asignación de probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 
Aplicación da probabilidade á análise e toma de decisións na vida cotiá e á formulación de conxecturas sobre situacións aleatorias 
Obxectivos: i, l. 
Criterios de avaliación: 
B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática da probabilidade, 
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empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma das conclusións. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e 
compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
 

= 

PA 
PE 

B4.9 
B4.10 
B4.11 

CMCCT 

 MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións 
relacionadas co azar e a estatística. 

Introducir   vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co 
azar  

OBS 
PA 
PE 

B4.17 CCL 

 MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou 
relacionadas co azar presentes na vida cotiá. 

Razoar e argumentar a interpretación de información relacionada co azar 
presente na vida cotiá 

OBS 
PA 
EO 

B4.17 CMCCT 
 

 
UNIDADE 9: DISTRIBUCIÓNS DISCRETAS E CONTINUAS. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL E CONTINUA. 
 
Secuencia de contidos: 
Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. Media, varianza e desviación típica. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 
Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de distribución. Interpretación da media, varianza e desviación típica. 
Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de probabilidades nunha distribución normal. 
Cálculo de probabilidades mediante aproximación da distribución binomial pola normal. 
Obxectivos: i, l. 
Criterios de avaliación: 
B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a probabilidade de sucesos asociados 
B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico informacións estatísticas presentes 
nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma das conclusións. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un 
fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 

= 
PA 
PE 

B4.12 CMCCT 

 MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un 
fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 

= 
PA 
PE 

B4.14 CMCCT 

 MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución 
binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a desviación típica. 

= 
PA 
PE 

B4.13 CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

 MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa 
función de probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo 
ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

Calcular probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa 
función de probabilidades ou da táboa da distribución. 

PA 
PE 
OBS 

B4.13 
 

CMCCT 
 

 MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución 
normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais. 

Distinguir fenómenos que poden modelizarse mediante unah distribución normal. PA 
PE 

B4.15 CMCCT 
 

 MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

 Calcular probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución 

OBS 
PA 

B4.15 CMCCT 
 

 MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal, 
valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa válida. 

= 
PA 
PE 

B4.16 CMCCT 

 MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co 
azar e a estatística. 

Introducir   vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar  OBS 
EO 
PA 

B4.17 CCL 

 MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou 
relacionadas co azar presentes na vida cotiá. 

Razoar e argumentar a interpretación de información relacionada co azar presente 
na vida cotiá 

OBS 
PA 
 

B4.17 CMCCT 
 

 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

UNIDADE NÚMERO DE SESIÓNS 
1.-Números reais 12 
2.- Matemáticas financieiras. 8 
3.- Ecuacións. Sistemas de ecuacións. 16 
4.- Funcións reais de variable real. 14 
5.-Límites e continuidade. Asíntotas. 15 
6.- Iniciación ao cálculo de derivadas. Aplicacións. 18 
7.- Estatística descritiva bidimensional. 11 
8.- Combinatoria. Probabilidade. 16 
9.- Distribución binomila e normal. 18 
Repaso Proba Extraordinaria 10 
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MATEMÁTICAS II (2º BACHARELATO) 
 
Bloque1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

e 
i 

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

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

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

= OBS 
PA 
 

CCL 
CMCCT 

i 
l 

B1.1. Planificación e expresión verbal 
do proceso de resolución de 
problemas. 
B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema 
resolto. 
B1.3. Solucións e/ou resultados 
obtidos: coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de resolución, 
problemas parecidos, xeneralizacións 
e particularizacións interesantes. 
B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 

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

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado para resolver ou demostrar 
(datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

= 
 

PA 
PE 
OBS 

CMCCT 

MA1B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

Valora a información dun enunciado e 
relacionala  co número de solucións do 
problema descartando aquelas que 
non son coherentes coa situación 
plantexada . 

PA 
PE 
 

CMCCT 

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas para resolver, valorando 
a súa utilidade e a súa eficacia. 

Estima o resultado  e elabora 
conxecturas sobre os resultados  
dalgúns problemas. 

PA 
OBS 
 

CMCCT 

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas. 

Recoñece  e utiliza algunhas 
estratexias heurísticas e procesos de  
razoamento como resolver un 
problema similar máis simple,  
considerar casos particualres, dividir o 
problema en outros máis sinxelos, 
estudiar todas as posibilidades,ensaio-
error, buscar un patrón, traballar de 
adiante a atrás, demostrar por 
redución ao absurdo...e valorar a súa 
utilidade na resolución de problemas. 

PA 
OBS 

CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso 
de resolución de problemas. 

= OBS 
PA 

CMCCT  
CAA 

d 
i 
l 

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 
B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 
B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas 
de propiedades ou teoremas relativos 
a contidos alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto 
matemático e reflexiona sobre o proceso 
de demostración (estrutura, método, 
linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

Entende demostracións  de 
propiedades e teoremas  intentando 
identificar os métodos empregados 
(redución ao absurdo, indución, 
contraexemplos, razoamentos 
encadenados, ...), e valora a  precisión  
e idonedade da linguaxe utilizada. 
Empregar  algún dos métodos en 
demostracións sinxelas e semellantes 
ás vistas en clase.  
 
 
 
 

OBS 
PA 

CMCCT 

g 
i 

B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
B1.8. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de informes 
científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado 
matemático. 
B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas 
ou funcionais e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 
estatístico. 
Deseño de simulacións e elaboración 

B1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha 
demostración, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 

= 
PA 
PE 
 

CMCCT 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Argumenta e fai explícitos os 
razoamentos que hai detrás dun 
proceso valorando a  coherenciada da  
argumentación e explicación. 

OBS 
PA 
PE 
 

CMCCT 

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema para demostrar, 
tanto na procura de resultados como 
para a mellora da eficacia na 
comunicación das ideas matemáticas. 

Recoñece o papel que desempeña o 
emprego das ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade 
ou teorema para demostrar, tanto na 
procura de resultados como para a 
mellora da eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas.  

OBS 
PA 

CMCCT 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

i 
l 
m 

B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.5. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve 
e o problema de investigación 
formulado. 

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do 
proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema de 
investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 

Leva a cabo un  proxecto ou 
investigación  matemática pequenos  
seguindo paso a paso a planificación 
feita previamente. 

OBS 
PA 

CMCCT 

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o 
proceso de investigación, tendo en conta 
o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSIEE 

MA1B1.5.3. Afonda na resolución 
dalgúns problemas, formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

OBS CMCCT 

b 
d 
h 
i 
l 
m 
n 

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc. 
B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo, método de 
indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 
B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 
B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

B1.6. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior, a xeneralización de 
propiedades e leis matemáticas, e o 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, concretando 
todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 
propiedades de contextos matemáticos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos en casos 
sinxelos e similares aos traballados na 
aula. 

OBS 
PA 

CMCCT 

MA1B1.6.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e 
a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, 
ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e 

Recoñecer e valorar as conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo da matemáticas e entre 
contextos matemáticos. 

OBS 
PA 
 

CMCCT 
CSC 
CCEC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

continuos, finitos e infinitos, etc.). 

e 
g 
i 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 
B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 
B1.11. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido, 
utilizando as ferramentas e os medios 
tecnolóxicos axeitados. 

B1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

 Na  elaboración dun informe escrito 
que recolla un proceso de 
investigación sabe  seleccionar  en 
internet e/ou outras fontes  a 
información relevante,utiliza  unha 
linguaxe matemática axeitada, utiliza 
argumentos e razoamanentos 
coherentes,  e selecciona  ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas. 
Reflexiona sobre un  proceso de 
investigación propio ou alleo e fai  
unha valoración crítica sobre o mesmo 
identificando  os puntos fortes e 
débiles do mesmo. 
  

OBS 
PA 

CMCCT 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

PA 
PE 

CMCCT 

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

PA 
 

CCL 
CMCCT 

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CD 

MA1B1.7.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

OBS CCL 

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso 
de investigación e elabora conclusións 
sobre o nivel de resolución do problema 
de investigación e de consecución de 
obxectivos, e, así mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación, 
analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

OBS 
 

CMCCT 

i 
l 

B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións da realidade. 

MA1B1.8.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

Establece conexións entre problemas 
do mundo real e o matemático en 
casos sinxelos,  e usa as matemáticas 
para a resolución de problemas tanto 
dentro coma fóra do campo das 
matemáticas, estudiando a coherencia 
da solución coa situación prantexada e 
interpretándoa dentro desta. 

PA 
PE 
OBS 
 
 

CMCCT 
CSC 

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o matemático, 
identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen 
nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

CMCCT 

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

permitan a resolución do problema ou 
problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

MA1B1.8.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

CMCCT 

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

CMCCT 

i B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

B1.9. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións 
dos modelos utilizados ou construídos. 

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso 
e obtén conclusións sobre os logros 
conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

= 

OBS CMCCT 

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

B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 
B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 

B1.10. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para 
a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continua, 
autocrítica constante, etc.). 

Amosa esforzo, preserveranza e 
flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada. 

OBS CMCCT 
CSC 
CSIEE 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de 
retos e problemas coa precisión, esmero 
e interese adecuados ao nivel educativo 
e á dificultade da situación. 

= OBS 
 

CMCCT 

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formularse preguntas e 
buscar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados atopados, etc 

= OBS 
 

CMCCT 
CAA 

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

Participa activamante nas actividades 
de aula respectando as intervencións e 
traballo dos demais e vaalorando as 
súas apotacións. 

OBS CSC 
CSIEE 

b B1.13. Confianza nas propias B1.11. Superar bloqueos e MA1B1.11.1. Toma decisións nos Participa activamente na toma de OBS CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

i 
l 
m 

capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

inseguridades ante a resolución de 
situacións descoñecidas. 

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

decisións nos procesos de resolución 
de problemas e de investigación, 
matematización ou modelización. 

 CSIEE 

b 
i 
l 

B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións 
similares futuras. 

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 
conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras. 

Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos  e aprende  para 
situacións futuras. 

OBS 
 

CMCCT 
CAA 

g 
i 

B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais 
e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 
Deseño de simulacións e elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

B1.13. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

Manexo da calculadora científica para 
a realización de cálculos numéricos, 
alxebraicos ou estísticos. 

OBS 
 

CMCCT 
CD 

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Ten coñecementos básicos dalgún  
programa informáticos  ou do uso de 
calculadoras gráficas ( se o alumno 
ten)  para representar funcións 
complexas. 
 

OBS 
PA 

CMCCT 

MA1B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

D= OBS 
PA 

CMCCT  

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas 

Sabe localizar e manipular  actividades 
interactivas creadas con programas 
como Xeoxebra ou Descartes que 
facilitan a análise e comprensión de 
propiedades xeométricas.   

OBS 
PA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

Manexo básico dunha folla de cálculo 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas. 

OBS 
PA 

CMCCT 

e 
g 
i 

B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización 
de datos. 
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais 
e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 
Deseño de simulacións e elaboración 
de predicións sobre situacións 
matemáticas diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e conclusións obtidos. 
Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos apropiados, 
da información e das ideas 
matemáticas. 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

MA1B1.14.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

Busca, análiiza e seleccióna a  
información relevante en internet ou 
noutras fontes.  
 
Coñece o básico do tratamento dun 
documento de texto,dunha  folla de 
cálculo ou dunha  presentación para a 
elaboración de  documentos dixitais 
propios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas  
como o google drive, a aula virtual,  ou 
un  blog 

PA 
OBS 
 

CD 

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

OBS 
PA 

CCL 

MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 

OBS 
PA 
 

CD 
CAA 

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

OBS 
PA 
 

CD 
CSC 
CSIEE 

 
 
UNIDADE 1: MATRICES 
 
Secuencia de contidos: 
Definición de matriz de orde mxn. Igualdade de matrices. 
Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, identidade ou unidade, trasposta, simétrica e antisimétrica. 
Operacións con matrices: suma e produto de matrices, produto dunha matriz por un escalar. Propiedades. 
Emprego das matrices como ferramentas para representar e operar con datos tirados de táboas e gráficos procedentes de diferentes contextos. Aplicación das operacións e das súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de contextos reais. 
Obxectivos: g, i.  
Criterios de avaliación: 
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B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos e relacións na resolución de problemas diversos 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou 
grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio 
de medios tecnolóxicos axeitados. 
MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

Utiliza a s matrices para organizar e representar datos extraídos de diversas 
situacións en casos moi sinxelos e operar con elas para resolvelos. 
Coñece os s distintos tipos de matrices: fila, columna, cadrada, diagonal, 
triangular, nula, identidade, trasposta, simétrica e antisimétrica. 
Coñece e adquiere destreza nas operacións con matrices (suma, produto por un 
escalar, produto de matrices e a non conmutatividade do produto). 

B2.1 
B2.2 

PA 
PE 
 

CMCCT 

 
UNIDADE 2: DETERMINANTES.APLICACIÓNS 
 
Secuencia de contidos: 
Definición de determinante. Cálculo de determinantes de orde 2 e 3. Regra de Sarrus.  
Definición de menor complementario e de adxunto dun elemento. Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña. 
Propiedades elementais dos determinantes. 
Rango dunha matriz: definición e cálculo do rango dunha matriz a partir dos seus menores e polo método de Gauss. 
Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria e suficiente para a existencia da matriz inversa. Propiedades da matriz inversa. Cálculo da matriz inversa. 
Obxectivos: e, i. 
Criterios de avaliación: 
B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar 
criticamente o significado das solucións. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 

Calcula determinantes de orde 2 ou 3 utilizando a regra de Sarrus. Calcula  
determinantes desenvolvendo polos elementos dunha liña. Coñece as  
propiedades dos determinantes e saber aplicalas ao cálculo deles. 
Calcula o  rango dunha matriz ata dimensión 4x4 utilizando o método de Gauss e 
a partir dos seus menores. Calcula o  rango de matrices dependentes dun 
parámetro ata dimensión 4x4. 

B2.3 
B2.4 

PA 
PE 

CMCCT 

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

Obtén a  matriz inversa (ata matrices de orde 3x3) utilizando determinantes e polo 
método de Gauss. 

B2.5 
B2.3 

PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 3: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. . DISCUSIÓN E RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS  
 
Secuencia de contidos: 
Definición de sistema de m ecuacións lineais con n incógnitas. Definición da súa solución.  
Sistemas de ecuacións equivalentes. 
Sistemas homoxéneos. 
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Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. 
Clasificación dos sistemas atendendo ao número de solucións. 
Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Enunciado do teorema de Rouché-Frobenius. Enunciado da regra de Cramer. 
Discusión e resolución polo método de Gauss. 
Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais cun parámetro. 
Obxectivos:e, i. 
 
Criterios de avaliación: 
B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar 
criticamente o significado das solució 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e 
interpreta os resultados obtidos 
MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, 
estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa 
posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao para resolver problemas. 

Resolve  ecuacións e sistemas matriciais.  
Clasifica  (compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible) un 
sistema de ecuacións lineais con non máis de tres incógnitas e que dependa ao 
sumo dun parámetro e, no seu cas,o resolvelo. 

B2.1 
B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 
B2.6 

PA 
PE 

CMCCT 
 

 
UNIDADE 4: VECTORES NO ESPAZO 
Secuencia de contidos: 
Vectores no espazo. Operacións. Dependencia e independencia lineal de vectores.Base  
Produto escalar de dous vectores (a partir do coseno do ángulo que forman). Propiedades (definido positivo, conmutativo, distributivo e homoxéneo). Interpretación xeométrica e expresión analítica. 
Módulo dun vector. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. Ortogonalidade. 
Produto vectorial de dous vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión analítica. Aplicacións do produto vectorial ao cálculo de áreas de paralelogramos e triángulos. 
Produto mixto de tres vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión analítica. Aplicación do produto mixto ao cálculo do volume de paralelepípedos e tetraedros. 
Obxectivos:i. 
 
Criterios de avaliación:  
B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

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. 
Sabe  definir e interpretar xeometricamente o produto escalar de dous vectores, o 
produto vectorial de dous vectores e o produto mixto de tres vectores. Coñece as  
propiedades e a súa aplicación para o cálculo de áreas de triángulos, 
paralelogramos e volumes de tetraedros e paralelepípedos 

B4.1 PA 
PE 

CMCCT 

 MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
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 MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 

 
UNIDADE 5:  RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 
 
Secuencia de contidos: 
Ecuacións da recta.  
Ecuacións do plano. 
Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 
Posicións relativas dunha recta e un plano. 
Posicións relativas de dúas rectas no espazo. 
Obxectivos: i.  
 
Criterios de avaliación:  
B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre rectas. 

= 
 

B4.2 PA 
PE 

CMCCT 

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 

= B4.2 PA 
PE 

CMCCT 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos 
matriciais e alxébricos. 

Determina a  posición relativa de dúas rectas, dous planos, unha recta e un plano 
e tres planos. 

B4.3 PA 
PE 

CMCCT 

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. Determina un punto, unha recta ou un plano a partir das propiedades que os 
definan (por exemplo: punto simétrico doutro con respecto a unha recta ou a un 
plano, recta que pasa por dous puntos, plano que contén dúas rectas que se 
cortan etc.). 
Resolve problemas de incidencia e paralelismo entre rectas e planos 

B4.2 
B4.3 

PA 
PE 

CMCCT 

 
 
UNIDADE 6:  ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: ÁNGULOS, PERPENDICULARIDADE DE RECTAS E PLANOS. APLICACIÓNS DOS PRODUTOS ESCALAR, VECTORIAL E MIXTO AO 
CÁLCULO DE DISTANCIAS, ÁREAS E VOLUMES. 
 
Secuencia de contidos: 
Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de dúas rectas. 
Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de dous planos. 
Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de recta e plano. 
Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos. 
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Distancia entre dous puntos. 
Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dous planos paralelos. 
Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 
Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un plano paralelo a ela. 
Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes. 
Obxectivos: i.  
Criterios de avaliación: 
B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, 
vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

Resolve problemas métricos, angulares e de perpendicularidade (distancia entre 
puntos, rectas e planos, ángulos entre rectas, entre recta e plano e entre planos 
etc.). 
Sabe determinar a  recta que corta perpendicularmente dúas rectas 

B4.1 
B4.2 
B4.3 

PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 7: LÍMITES E CONTINUIDADE 
 
Secuencia de contidos: 
Conceptos preliminares:Definición de función real de variable real, dominio de definición ou campo de existencia, percorrido ou rango e grafo dunha función real de variable real. 
Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 
Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites. Asíntotas. 
Función continua nun punto. Tipos de discontinuidade (evitable, salto finito, infinita). 
Función continua nun intervalo. Enunciado e interpretación xeométrica dos teoremas de Bolzano e Weierstrass. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación:  
B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Sabe  aplicar os  conceptos de límite dunha función nun punto e de límites laterais 
para estudar a  continuidade dunha función (se é discontinua, clasifica-la 
discontinuidade) e a obtención de asíntotas verticais, horizontais e oblicuas. 
Representa a función nun ámbito dos puntos de discontinuidade 
Coñece a s propiedades alxébricas do cálculo de límites, tipos de 
indeterminacións e técnicas para resolvelas 

B3.1 PA 
PE 

CMCCT 

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

Aplica os conceptos de límite  á resolución de problemas, así como os teoremas 
relacionados (Teorema de bolzano e Weierstrass) 

B3.1 PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 8: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN. 
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Secuencia de contidos: 
Definición de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica e física. 
Ecuación da recta tanxente á gráfica dunha función nun punto. Ecuación da normal. 
Relación entre continuidade e derivabilidade. 
Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. Derivada da suma, do produto e do cociente de funcións. Derivada da función composta (regra da cadea). 
Derivadas de orde superior. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación:  
B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Determina as  ecuacións da recta tanxente e da normal á gráfica dunha función 
nun punto. 
Coñece a  relación entre continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. 
Sabe estudar a  continuidade e a derivabilidade dunha función definida a anacos. 
Domina o cálculo de derivadas. 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 9: APLICACIÓNS DA DERIVADA AO ESTUDO DAS PROPIEDADES LOCAIS E GLOBAIS DUNHA FUNCIÓN. 
 
Secuencia de contidos: 
Definición de función crecente e decrecente. Determinación dos intervalos de crecemento e decrecemento dunha función. 
Definición de extremos relativos e absolutos.  
Criterios para a determinación de extremos relativos. 
Definición de función cóncava e convexa. Determinación dos intervalos de concavidade e convexidade dunha función. 
Definición de punto de inflexión. Criterio para a determinación de puntos de inflexión. 
Problemas de optimización. 
Enunciado da regra de L’Hôpital. Aplicación á resolución de límites indeterminados. 
Teorema de Rolle: enunciado e interpretación xeométrica 
Teorema do valor medio do cálculo diferencial: enunciado e interpretación xeométrica. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Determina os  intervalos de monotonía, o cálculo de extremos e puntos de 
inflexión, así como os intervalos de concavidade e convexidade. 
Enuncia, interpreta xeometricamente  e aplica os teoremas de Rolle e do valor 
medio do cálculo diferencial. 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

PA 
PE 

CMCCT 
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MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. = B3.2 PA 
PE 

CMCCT 

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

= B3.3 PE 
PA 

CMCCT 

 
UNIDADE 10:  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIÓNS. 
 
Secuencia de contidos: 
Representación gráfica de función polinomiais e racionais. O estudo incluirá o cálculo do dominio de definición da función, puntos de corte cos eixes, simetrías, intervalos de crecemento e decrecemento, 
máximos e mínimos, intervalos de concavidade e convexidade, puntos de inflexión e asíntotas. 
Obxectivos: i.  
Criterios de avaliación: 
B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

= B3.1 PA 
PE 

CMCCT 

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

Determina os  intervalos de monotonía, o cálculo de extremos e puntos de 
inflexión, así como os intervalos de concavidade e convexidade* (aínda que a 
representación gráfica se limitará ás funcións polinomiais e racionais si se inclúen 
os cálculos anteriores para outras funcións elementais ou compostas nas que 
sexa necesario coñecer  regra da cadea). 
Saber representar a gráfica de funcións polinomiais e racionais (neste tipo de 
exercicio indicarase no exame os elementos estudables: dominio, puntos de corte 
cos eixes…). 

B3.2 
B3.3 

PA 
PE 

CMCCT 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. Aplica a regra de L´Hopital para resolver indeterminacións á hora de calcular as 
asíntotas dunha función. 

B3.2 PE 
PA 

CMCCT 

 
*Entendese que unha función é convexa nun punto do seu dominio de definición se, nun contorno dese punto, a gráfica se mantén por encima da tanxente á curva nese punto; é dicir a parábola é un exemplo 
de función convexa. 
 
UNIDADE 11: PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN. 
 
Secuencia de contidos: 
Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. 
Propiedades lineais da integral indefinida. Integrais inmediatas. 
Técnicas elementais para o cálculo de primitivas: método de cambio de variable (cambios sinxelos) , método de integración por partes, integración de funcións racionais (denominador con raíces reais simples 
e múltiples). 
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Obxectivos:i. 
Criterios de avaliación: 
B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de primitivas. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. Sabe a relación que existe entre dúas primitivas dunha función. Dada unha 
función, calcula a  primitiva que pasa por un punto. 
Coñece a  técnica de integración por cambio de variable, o método de integración 
por partes (saber aplicalo reiteradamente: máximo dúas veces) e a integración de 
funcións racionais (no denominador raíces reais simples e múltiples). Aínda que 
non se considera materia de exame a integración de función racionais con raíces 

complexas, si son materia de exame as integrais do tipo 
22 ax

dx


 

B3.4 PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 12: INTEGRAL DEFINIDA. 
 
Secuencia de contidos:  
Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas encerradas baixo unha curva. 
Propiedades da integral definida (monotonía, linealidade, aditividade en intervalos). 
Teorema do valor medio do cálculo integral para función continuas: enunciado e interpretación xeométrica. 
Enunciado do teorema fundamental do cálculo integral. 
Enunciado da regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 
Obxectivos: g, i.  
Criterios de avaliación: 
B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de problemas. 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas 
curvas. 
MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de 
áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

Coñece a propiedade de linealidade da integral definida con respecto ao 
integrando e a propiedade de aditividade con respecto ao intervalo. 
Sabe calcular a  área de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que 
sexan facilmente representables 
Coñece e sabe aplicar a regra de Barrow e o Teorema Fundamental do Cálculo 
Diferencial. 
Enuncia, interpreta xeometricamente  e aplica o teorema de Valor Medio do 
Cálculo Integral. 

B3.5 
 

PA 
PE 

CMCCT 

 
UNIDADE 13: PROBABILIDADE 
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Secuencia de 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. 
Obxectivos: i.  
Criterios de avaliación: 
B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos (utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática da probabilidade), 
así como a sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados co mundo real. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, 
condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 
MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

= 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 

PA 
PE 
PA 

CMCCT 
CMCCT 
CMCCT 

 
UNIDADE 14:  DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES 
 
Secuencia de contidos: 
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 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a probabilidade de diferentes sucesos 
asociados. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CT 

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, 
obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

= B5.5 
B5.6 

PA 
PE 

CMCCT 

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa 
función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou 
outra ferramenta tecnolóxica. 

Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa 
función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora. 

B5.5 
B5.6 

PA 
PE 

CMCCT 

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

= B5.5 
B5.7 

PA 
PE 

CMCCT 

MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden B5.5 PA CMCCT 
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mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla 
de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución ou 
mediante calculadora. 

B5.7 PE 

MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan 
as condicións necesarias para que sexa válida. 

= B5.8 PA 
PE 

CMCCT 

 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
 

UNIDADE NÚMERO DE SESIÓNS 
1.- Matrices 7 
2.- Determinantes. Aplicacións. 11 
3.- SEL. Discusión e resolución 8 
4.- Vectores no espazo. 5 
5.- Rectas e planos no espazo 11 
6.- Espazo euclídeo tridimensional: ángulos, perpendicularidade de rectas e planos. 
aplicacións dos produtos escalar, vectorial e mixto ao cálculo de distancias, áreas e 
volumes 

8 

7.- Límites e continuidade. 8 
8.- Derivada dunha función. 7 
9.- Aplicacións da derivada ao estudio das propiedades locais e globais dunha función. 8 
10.- Representación gráfica de función. 6 
11.- Primitiva dunha función. 10 
12.- Integral definida. 8 
13.- Probabilidade 8 
14.- Distribución de probabilidades 6 

 
 
 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS II (2º Bacharelato) 
 
Bloque1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
O bloque de “ Procesos, métodos e actitudes en matemáticas” debe desenvolverse de forma transversal e simultaneamente ao restos dos bloques constituíndo o fío condutor da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación matemática para realizar de maneira individual ou en grupo, matematización e modelización, 
actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico, e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa 
adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

e 
i 

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

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

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

Expresar verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema buscando  
precisión e  rigor. 

OBS 
PA 
 

CCL 
CMCCT 

i 
l 

B1.3. Análise dos resultados obtidos: 
revisión das operacións utilizadas, 
coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, procura 
doutras formas de resolución e 
identificación de problemas parecidos. 
B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos, modificación de 
variables e suposición do problema 
resolto. 

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

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o 
enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

Analizar e comprender o enunciado 
dun problema para resolvelo 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 
 

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

Estimar o resultado dalgúns 
problemas. 

OBS 
EO 

CMCCT 
 

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Recoñecer estratexias heurísticas e 
procesos de  razoamento como 
resolver un problema similar máis 
simple,  considerar casos particualres, 
dividir o problema en outros máis 
sinxelos, estudiar todas as 
posibilidades,ensaio-error, buscar un 
patrón, traballar de adiante a atrás, ...e 
valorar a súa utilidade na resolución de 
problemas. 

OBS 
EO 
PA 
PE 

CMCCT 
CAA 

g 
i 

B1.4. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita de informes científicos sobre 
o proceso seguido na resolución dun 
problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 
B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización de 
datos.  
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais e a realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

B1.3. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

= PA 
PE 

CMCCT 

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Argumentar e facer explícitos os 
razoamentos que hai detrás dun 
proceso valorando a  coherenciada da  
argumentación e explicación 

OBS 
PA 
PE 
EO 

CMCCT 
 

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema, á situación que cumpra 
resolver ou á propiedade ou o teorema 
que se vaia demostrar. 

Recoñecer o papel que desempeña o 
emprego das ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade 
ou teorema para demostrar. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo, e as 
conclusións e os resultados obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 
das ideas matemáticas. 

i 
l 
m 

B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, 
de xeito individual e en equipo. 

B1.4. Planificar adecuadamente o 
proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve 
e o problema de investigación 
formulado. 

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a 
estrutura do proceso de elaboración 
dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, 
metodoloxía, resultados, conclusións, 
etc.  

Levar a cabo un proxecto ou 
investigación  matemática sinxelos 
seguindo paso a paso a planificación 
feita previamente 

OBS 
PA 

CMCCT 

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente 
o proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve e 
o problema de investigación formulado. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSIEE 

h 
i 
l 
n 

B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, 
de xeito individual e en equipo. 

B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións 
matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento 
posterior; da xeneralización de 
propiedades e leis matemáticas; e do 
afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, concretando 
todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución 
dalgúns problemas formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

= OBS CMCCT 

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre 
contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e 
a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e 
matemáticas, etc.). 

Recoñecer e valorar as conexións 
entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSC 
CCEC 

e 
g 
i 

B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, 
de xeito individual e en equipo. 
B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 
B1.8. Elaboración e presentación dun 

B1.6. Elaborar un informe científico 
escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de 
información adecuadas ao problema de 
investigación. 

Na  elaboración dun informe escrito 
que recolla un proceso de 
investigación saber valorar a  selección 
en internet e/ou outras fontes  da 
información relevante,a utilización 
dunha linguaxe matemática axeitada, a 
utilización e coherencia de  
argumentos  e explicacións e  a 
selelción ferramentas tecnolóxicas 

OBS 
PA 

CMCCT 
 

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

OBS 
PA 

CMCCT 
 

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, PA CCL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

informe científico sobre o procedemento, 
os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido. 

xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

adecuadas. 
Reflexionar sobre un  proceso de 
investigación propio ou alleo e 
facer unha valoración crítica sobre 
o mesmo valorando os puntos 
fortes e débiles do mesmo 

PE CMCCT 
 

MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación, tanto na 
procura de solucións coma para mellorar 
a eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CD 

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e 
seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de 
investigación. 

OBS 
 
 

CCL 
 

MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o 
proceso de investigación e elabora 
conclusións sobre o nivel de resolución 
do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula 
posibles continuacións da investigación, 
analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

OBS 
PA 

CMCCT 
 

i 
l 
 

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 
 

B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en 
situacións problemáticas da realidade. 

MACS1B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese. 

Establecer conexións entre problemas 
do mundo real e o matemático en 
casos sinxelos,  e usar as matemáticas 
para a resolución de problemas tanto 
dentro coma fóra do campo das 
matemáticas, estudiando a coherencia 
da solución coa situación prantexada e 
interpretándoa dentro desta. 

OBS 
PA 

CMCCT 
CSC 

MACS1B1.7.2. Establece conexións 
entre o problema do mundo real e o 
mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos 
que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

OBS 
PA 

CMCCT 

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución 
matemática do problema no contexto da 
realidade. 

OBS 
PA 
PE 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e 
predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

OBS 
 

CMCCT 

i 
 

B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 
 

B1.8. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións 
dos modelos utilizados ou construídos. 

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o 
proceso e obtén conclusións sobre os 
logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do 
proceso, etc., valorando outras opinións. 

= 

OBS CMCCT 

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

 B1.6. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 
B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

B1.9. Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes 
axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da 
frustración, autoanálise continuo, etc.). 

Amosar esforzo, preserveranza e 
flexibilidade para a aceptación da 
crítica razoada 

OBS 
 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución 
de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

= 

OBS CMCCT 

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con 
hábitos de formular ou formularse 
preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados, etc. 

= 

OBS CMCCT 
CAA 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

Participar activamante nas actividades 
de aula respectando as intervencións e 
traballo dos demais e valorando as 
súas aportacións. 

OBS CSC 
CSIEE 

b 
i 
l 
m 

B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

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

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos 
procesos (de resolución de problemas, 
de investigación, de matematización ou 
de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

Participar activamente na toma de 
decisións nos procesos de resolución 
de problemas e de investigación, 
matematización ou modelización. 

OBS CMCCT 
CSIEE 

b 
i 

 B1.9. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e 

MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os 
procesos desenvolvidos, tomando 

Reflexionar sobre os procesos 
desenvolvidos  e aprender  para 

OBS CMCCT 
CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

l axeitadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

aprender diso para situacións similares 
futuras. 

conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos 
utilizados, e aprende diso para situacións 
futuras. 

situacións futuras 

g 
i 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización de 
datos.  
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 
Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais, e a realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  
Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas 
que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MACS1B1.12.1.Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

Manexo da calculadora científica para 
a realización de cálculos numéricos, 
alxebraicos ou estatísticos. 

OBS 
PA 

CD 
CMCCT 

MACS1B1.12.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 
 

Ter coñecementos básicos dalgún  
programa informáticos  ou do uso de 
calculadoras gráficas ( se o alumno 
ten)  para representar funcións 
complexas. 
 

OBS 
PA 

CMCCT 

MACS1B1.12.3.Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

Deseñar representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución 
de problemas 

OBS 
PA 

CMCCT 

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e 
obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Saber localizar e manipular  
actividades interactivas creadas con 
programas como Xeoxebra ou 
Descartes que facilitan a análise e 
comprensión de propiedades 
xeométricas.  

OBS 
PA 

CMCCT 

MACSB1.12.5. Utiliza medios 
tecnolóxicos para o tratamento de datos 
e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

Manexo básico dunha folla de cálculo 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas. 

OBS 
PA 

CMCCT 

e 
g 
i 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
Recollida ordenada e a organización de 
datos.  
Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
xeito habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 

MACS1B1.13.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado 
do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou 

Buscar, analizar e seleccionar a  
información relevante en internet ou 
noutras fontes.  
 
Coñecer o básico do tratamento dun 
documento de texto,dunha  folla de 
cálculo ou dunha  presentación para a 

OBS 
PA 

CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA Competencias 
clave 

Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas ou 
funcionais, e a realización de cálculos de 
tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  
Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 
Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados, para facilitar a interacción. 

difusión. elaboración de  documentos dixitais 
propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos 
creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

OBS 
PA 

CCL 

MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 

OBS 
PA 

CD 
CAA 

 
UNIDADE 1.-CÁLCULO MATRICIAL 
 
Secuencia de contidos: 
Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en táboas. Clasificación de matrices. 
Operacións con matrices: transposición, suma, produto por escalares, produto de matrices (coñecer a non conmutatividade). 
Determinantes ata orde 3. 
Rango dunha matriz. Cálculo polo método de Gauss ou por determinantes. Non se considerará o estudo do rango dunha matriz dependente dun parámetro. 
 Matriz inversa. Cálculo de matrices inversas, ata matrices de orde 3x3, e para o seu cálculo pódese utilizar o método de Gauss ou determinantes. 
Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións). 
Aplicación das operacións con matrices e das súas propiedades na resolución de problemas en contextos reais 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación:  
B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o tratamento da devandita información. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Opera  con matrices: transposición, suma, produto por escalares, produto (coñece  
a non conmutación). 
Identifica  as matrices que teñen inversa. Cálculo de matrices inversas (as 
matrices involucradas nestes exercicios será de dimensión máxima 3x3). 
Expresa en forma matricial un diagrama ou unha táboa. 
Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas 
ecuacións). 
Escribir en forma matricial un sistema de ecuacións lineais. 
Calcula o determinante de matrices de orden 2 e 3. 
Calcula o rango dunha matriz. 

B2.1 PA 
PE 

CMCCT 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e 
para representar sistemas de ecuacións lineais. 

B2.1 PA 
PE 

CMCCT 

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

B2.2 
B2.3 
B2.4 
B2.5 

PA 
PE 

CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

B2.6 
B2.7 

 
UNIDADE 2.-SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. 
 
Secuencia de contidos: 
Expresión matricial dun sistema de ecuacións lineais. 
Clasificación dos sistemas de ecuacións lineais segundo o número de solucións. 
Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais ata un máximo de tres ecuacións con tres incógnitas. Non se considerará a discusión e resolución de sistemas dependentes dun parámetro; a 
discusión e a resolución poderá facerse por calquera método. 
Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e a economía que poidan resolverse mediante a formulación de sistemas de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, interpretando 
as solucións nos termos do enunciado 
Obxectivos: h, i.  
Criterios de avaliación: 
B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e programación lineal 
bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións obtidas. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e 
o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

Escribe en forma matricial un sistema de ecuacións lineais. 
Discute e resolve sistemas de ecuacións cun máximo de tres incógnitas (non se 
considerará a discusión e resolución de sistemas dependentes dun parámetro). 
Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e a 
economía que poidan resolverse mediante a formulación de sistemas de 
ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, interpretando as solucións nos 
termos do enunciado 

B2.8 
B2.9 

PA 
PE 

CMCCT 
 

 
UNIDADE 3.-PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
Secuencia de contidos: 
 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 
Obxectivos: h, i.  
Criterios de avaliación: 
B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e programación lineal 
bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións obtidas 
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Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles IA CT CC 

MACS2B2.2.2. 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. 

Interpretación e resolución gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións 
li-neais con dúas incógnitas. 
Transcribe problemas de Programación Lineal bidimensional expresados na 
linguaxe usual, e ligados a situacións reais, á linguaxe alxébrica e xeométrica. 
Resolve problemas de Programación Lineal bidimensional que poidan ser tratados 
por métodos gráficos e/ou analíticos, analizando e interpretando as po-sibles 
solucións 

PA 
PE 

B2.10 
B2.11 
B2.12 

CMCCT 
 

 
UNIDADE 4: FUNCIÓNS REAIS DE VARIABLE REAL. LÍMITES E CONTINUIDADE. 
 
Secuencia de contidos: 
Dominio de definición, percorrido ou imaxe e gráfica dunha función.Operacións con funcións. 
Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais e logarítmicas. Funcións definidas a anacos (enparticular a función valor absoluto). Identificación e características. 
Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Límites no infinito. 
Operacións con límites de funcións. Propiedades. Indeterminacións. 
Cálculo de límites e resolución de indeterminacións de funcións racionais e irracionais cuadráticas. 
Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretación do seu significado dentro dun contexto. 
Determinación de asíntotas de funcións sinxelas exponenciais e logarítmicas e interpretación do seu significado dentro dun contexto. 
Continuidade dunha función nun punto, Tipos de discontinuidades. 
Estudo da continuidade das funcións elementais e das definidas a anacos. 
Descripción e análise de situacións do ámbito das ciencias sociais e da economía modelizados coa axuda de funcións, mediante o estudo e interpretación das súas asíntotas, estudo da continuidade, puntos 
de cortes cos eixes, etc 
Obxectivos: i.  
Criterios de avaliación: 
B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das súas 
propiedades máis características. 
 

Estánadares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Desenvolve os procedementos máis comúns para o cálculo de límites 
Determina as asíntotas de funcións racionais sinxelas, exponenciais, e 
logarítmicas. Interpreta o seu significado dentro dun contexto. 
Estudia a continuidade dunha función nun punto e identifica os tipos de 
discontinuidades. 
Estudia a continuidade en funcións elementais e definidas a anacos. 
Describe e análise de situacións do ámbito das ciencias sociais e da economía 
modelizados coa axuda de funcións, mediante o estudo e interpretación das súas 
asíntotas, estudo da continuidade, puntos de cortes cos eixes, etc 

B3.1 PE 
PA 

CMCCT 
 

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

B3.1 PE 
PA 

CMCCT 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos 
utilizando o concepto de límite. 

B3.1 PE 
PA 

CMCCT 
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UNIDADE 5. -A DERIVADA. CÁLCULO  DAS DERIVADAS. 
 
Secuencia de contidos: 
Taxa de variación media. Concepto de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto. Definición de función derivada. Derivadas sucesivas. 
Regras de derivación de funcións elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e composición de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas e irracionais. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación media nun intervalo e nun punto como aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regra de derivación para obter a función derivada 
de funcións sinxelas e das súas operacións.  
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación 
instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións 
extraídas da vida real. 
MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e 
obter a recta tanxente a unha función nun punto dado. 

Determina nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica, 
os puntos onde é ou non derivable a devandita función. 
Derivación de funcións polinómicas, irracionais, exponenciais e logarítmicas. 
Regras de derivación: sumas, produtos e cocientes. Composición de funcións 
polinómicas, exponenciais e logarítmicas. 
Calcula a taxa de variación instantánea, ritmo de crecemento, custo marxinal,… 
Obtén  a recta tanxente a unha curva nun punto. 
 

B3.6 
B3.7 

PA 
PE 

CMCCT 

 
Nota: Esta  é unha unidade propia de 1º de bacharelato,  pero imprescindible  para poder traballar a unidade seguinte. Os contidos, crierios de avaliación e estándares de aprendizaxe son, polo tanto, de 
Matemáticas Aplicadas I.  
 
UNIDADE 6.-APLICACIÓNS DAS DERIVADAS. 
 
Secuencia de contidos: 
Aplicacións ao estudo da variación de funcións habituais (crecemento e decrecemento, extremos relativos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión). Estudo e representación gráfica dunha función 
polinomial ou racional sinxela a partir das súas propiedades. Aplicacións á resolución de problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía. 
Obxectivos: i.  
Criterios de avaliación: 
B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter económico ou social e 
extraer conclusións do fenómeno analizado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

163 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás 
súas propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situacións 
reais. 
MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas 
ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

Obtén os intervalos de crecemento e decrecemento, dos extremos (máximos e 
mínimos), da concavidade e convexidade[∗] e dos puntos de inflexión de funcións 
polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, exponenciais e logarítmicas (tamén 
sinxelas). 
Representa graficamente  as funcións antes citadas a partir das súas propiedades 
locais e globais.Realiza a análise e descrición de situacións nun contexto dado. 
Formula e resolve  problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e 
a economía. 

B3.2 
B3.3 
B3.4 

PA 
PE 

CMCCT 
 
 

 
[*]Enténdese que unha función é convexa nun punto do seu dominio de definición se, nun contorno dese punto, a gráfica da función se mantén por encima da tanxente á curva nese punto; é dicir: a parábola  

2xy   é un exemplo de función convexa. 

 
UNIDADE 7.- INTEGRAL INDEFINIDA. 
 
Secuencia de contidos: 
Concepto de primitiva. Integral indefinida. 
Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas. 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando técnicas de integración inmediata. 
 

Estánderes de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións 
elementais inmediatas. 

Domina os conceptos de primitiva e integral indefinida dunha función. 
Aplica as propiedades básicas da integral indefinida e as integrais inmediatas  
potencial, exponencial e logarítmica, para o cálculo de primitivas.* 

B3.5 PA 
PE 

CMCCT 

 
*Imprescindible para poder acadar o estándar de aprendizaxe MACS2B3.3.1 
 
 
UNIDADE 8.- INTEGRAL DEFINIDA. CÁLCULO DE ÁREAS 
 
Secuencia de contidos: 
Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas encerradas baixo unha curva. 
Propiedades da integral definida (monotonía, linealidade, aditividade en intervalos). 
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Enunciado da regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas 
Obxectivos: i. 
Criterios de avaliación: 
B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando técnicas de integración inmediata. 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións 
elementais inmediatas. 

Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas. B3.5 
B3.6 

PA 
PE 

CMCCT 

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

Utiliza o cálculo integral para calcular a área de recintos planos limitados por 
rectas e a gráfica dunha función definida a anacos, por rectas e unha curva 
polinómica ou por dúas curvas polinómicas 

B3.5 
B3.6 

PE 
PA 

CMCCT 

 
UNIDADE 9.- PROBABILIDADE 
 
Secuencia de contidos:  
Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Operacións con sucesos. Álxebra de sucesos. 
Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos. Regra de Laplace. 
Experimentos simples e compostos. Diagramas de árbore e táboas de continxencia. Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
Teoremas da probabilidade total e de Bayes.  
Aplicación do cálculo de probabilidades á resolución de problemas en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
Obxectivos: i, l. 
Criterios de avaliación: 
B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto persoais, diagramas de árbore ou 
táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da 
información obtida mediante a experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 
 

Estándares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 
MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. 
MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de 
incerteza en función da probabilidade das distintas opcións. 

Constrúe  o espazo da mostra correspondente a un experimento aleatorio. Facer 
opera-cións con sucesos (unión, intersección, diferenza, suceso contrario, leis de 
Morgan). Describe e interpreta sucesos. 
Asigna probabilidades a través das frecuencias. Aplica o método de Laplace. 
Utiliza propiedades da probabilidade e da álxebra de sucesos na resolución de 
exercicios. 
Utiliza métodos de contabilización, diagramas e táboas de continxencia. 
Calcula probabilidades de sucesos condicionados e de sucesos compostos. 
Distingue adecuadamente sucesos dependentes e independentes. 
Aplica o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes na resolución de 
exercicios. 

B4.1 
B4.2 
B4.3 

PA 
PE 

CMCCT 
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UNIDADE 10.- A MOSTRAXE ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
 
Secuencia de contidos: 
Poboación e mostra. Métodos de selección dunha mostra. Tamaño e representatividade dunha mostra. 
Parámetros dunha poboación. Estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Cálculo de estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporcións poboacionais. 
Distribución da media mostral dunha poboación normal. Distribución da proporción mostral no caso de mostras grandes. Aplicación á resolución de problema. 
Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 
Intervalo de confianza para a proporción no caso de mostras grandes. 
Relación entre confianza, erro e tamaño mostral.  
Aplicación á resolución de problemas. Interpretación dentro dun contexto 
Obxectivos: e, i, l, m. 
Criterios de avaliación: 
B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o 
intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente grande. 
B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos presentes nos medios de 
comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e conclusións. 
 

Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

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

Utiliza a distribución da media mostral dunha poboación normal e a distribución da 
proporción mostral para realizar cálculos de probabilidades en diferentes 
contextos, empregando a aproximación pola distribución normal de parámetros 
axeitados a cada situación.  
Obtén intervalos de confianza para a media e para a proporción e resolve 
problemas relacionados co erro, nivel de confianza e tamaño mostral.* 

B4.4 PA 
OBS 

CMCCT 

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

B4.5 PA 
PE 

CMCCT 

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

B4.6 PA 
PE 

CMCCT 

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

B4.8 PA 
PE 

CMCCT 

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

B4.9 PA 
PE 

CMCCT 

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

B4.7 PA 
PE 

CMCCT 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións 
axeitadas. 

B4.10 PA CCL 
CMCCT 

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

B4.10 PA CMCCT 
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Estádares de aprendizaxe Mínimos esixibles CT IA CC 

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

B4.10 PA CMCCT 
CSC 

 
* Aclaración: Nos problemas de estimación da proporción poboacional “p”, cando se teña que calcular o tamaño da mostra, posto que nese cálculo intervén “p” que é descoñecida, hai que considerar dous 
casos: 
 1. Non se coñece ningún estimador puntual previo de p (caso que adoita suceder case sempre que se realizan enquisas de opinión). Entón, para calcular o tamaño da mostra utilízase o caso de máxima 
indeterminación (ou caso máis desfavorable) p = 1 – p = 0,5. 
2. Se coñecemos un estimador puntual de “p” por unha mostra previa, utilizamos o valor do estimador puntua. 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Unidade  Nº sesións 

1.-Cálculo matricial. Determinantes.  11 

2.-Sistema de ecuacións lineais.  12 

3.-Programación lineal.  12 

4.-Funcións reais de variable real. Límites e continuidade.  8 

5.-Derivada. Cálculo de derivadas  9 

6.-Aplicación das derivadas  9 

7.-Integral indefinida.  8 

8.-Integral definida. Cálculo de áreas.  8 

9.-Probabilidade.  14 

10.-A mostraxe estatística. Estimación de parámetros.  15 

Repaso Final. 3 
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5. METODOLOXÍA 
 

A programación didáctica do Departamento de Matemáticas do IES Melide baséase nos seguintes principios metodolóxicos 

presenciais: 

 Propoñer situacións próximas á realidade dos alumnos e das alumnas, tendo en conta os seus coñecementos previos  

 Facilitar a información necesaria para a realización das actividades de tal xeito que o alumnado progrese activamente, aplicando os 

procedementos e conceptos xa asimilados a situacións novas. 

 Promover o traballo en equipo e a reflexión individual e colectiva sobre a tarefa realizada, para que o alumno e a alumna vaia 

estruturando e ordenando o seu propio pensamento dun modo lóxico. 

 Favorecer a motivación do alumnado propoñendo, sempre que se poida, actividades de carácter manipulativo, experimental e lúdico, 

que, ao mesmo tempo que cumpren os obxectivos didácticos, sexan atraentes e motivadoras. 

 Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, posibilitando a súa utilización en distintos contextos e situacións, a partir de actividades 

diversificadas e da interrelación dos distintos tipos de contidos. 

 Aceptar a diversidade dos alumnos e das alumnas que forman a clase, posibilitando a resolución das distintas necesidades que 

aparecerán. 

 Dar un tratamento helicoidal aos temas, traballando ao largo das etapas os contidos dun mesmo tipo, reconsiderándoos e ampliándoos, 

prestando atención ao ritmo de evolución e madurez do alumnado. 

 Tomar en consideración o carácter de materia instrumental das matemáticas, permitindo un tratamento interdisciplinario dalgúns 

contidos. 

 Partir do que os alumnos e alumnas xa saben, pois consideramos que o coñecemento constrúese cobre bases xa existentes. 

 Outorgar unha grande importancia ao dominio da técnica. En consecuencia, expresaranse as técnicas básicas (os procedementos) a fin 

de que o alumnado chegue a dominalas de tal xeito que sexa capaz de manipular pequenas variacións e integralas en estratexias de 

resolución de problemas. Só así poderá acceder a unha actividade creativa. 

 Tómase en consideración a atención á diversidade en cada curso. Na estrutura de cada unidade débese distinguir entre un nivel 

mínimo común e un nivel de ampliación. 

 

A metodoloxía semipresencial, enténdese no noso caso, alumnado ou profesorado illado por mor do COVID o tempo que determine a 

autoridade sanitaria, pero que estivo no modo presencial o resto da avaliación; tería a parte anteriormente citada e a maiores o apoio da 

Aula Virtual do Centro, onde o departamento terá colgados os materiais do curso e o correo electrónico do profesorado para levar a cabo a 

actividade lectiva que realizará o alumnado presente na aula. 

A metodoloxía non presencial, consistiría en usar os contidos colgados na Aula Virtual ( vídeos, explicacións, exercicios, xogos, etc) e 

apoiar estas explicacións con algunha sesión de Cisco Webex a semana. Ademais disto, o alumnado tamén terá a súa disposición o correo 

electrónico do profesorado deste departamento. 

 
6. MATERIAIS E RECURSOS 
 
Os libros de texto propostos son: 
 
1º ESO 

- Matemáticas 1º ESO.  Proxecto Saber Hacer . Editorial Santillana. 
2º ESO 

- Matemáticas 2º ESO.  Proxecto Saber Hacer. Editorial Santillana 
3º ESO: 

- Matemáticas Aplicadas 3º ESO. Saber Hacer.  Editorial Santillana. 
- Matemáticas Académicas 3º ESO. Saber Hacer. Editorial Santillana. 
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4º ESO 

- Matemáticas Aplicadas 4º  ESO. Saber Hacer.  Editorial Santillana. 
- Matemáticas Académicas 4º  ESO. Saber Hacer. Editorial Santillana 

1º BACHARELATO: 
- Ciencias e tecnoloxía. Matemáticas 1 1ºBacharelato. ed Anaya. 

  “J. Colera, M.J. Oliveira, R. García, E. Santaella” 
- Humanidades e ciencias sociais.. Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1ºBacharelato. ed Anaya. 

 “J. Colera, M.J. Oliveira,R García,E Santaella ” 
2º BACHARELATO: 

- *Ciencias e Tecnoloxía. Matemáticas II ,2ºBacharelato. ed Anaya. 
  “J. Colera, M.J. Oliveira, R. García, E. Santaella” 

- *Humanidades e ciencias sociais. Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2ºBacharelato. ed Anaya. “J. Colera, M.J. Oliveira 
R García,E Santaella ”” 

 
 
.Utilizaranse, ademáis dos cadernos , encerado, fotocopias,… outros  recursos coma: 

- Ordenadores: páxinas Web, presentación, software educativo,… 
- Planos e mapas 
- Calculadora  
- Libros** 
- Equipo de probabilidades: cartas, dados,.. 
- Solidos xeométricos 
- Vídeos e material audiovisual. 
- Xogos matemáticos. 
- Pizarra dixital. 
- Móbil 
- Tablets 
- Aula virtual e Web do centro 
- Blogs 
- Audiovisuais en lingua inglesa 

 
* Algúns dos profesores que imparten Matemáticas e Matemáticas Aplicadas en bacharelato proporcionarán apuntes ao alumnado. Os 
libros que se indican arriba serán recomendados como libro de consulta para aqueles alumnos que o soliciten. 
** O centro ten unha colección de libros de lectura relacionados coas matemáticas na Biblioteca. 
 
7. AVALIACIÓN 
 
7.1. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL NA ESO 

 
Ao comezo de cada curso da ESO o profesorado precisa dispor de información sobre o alumnado de cada un dos grupos nos que 

imparte clase e, en particular, sobre os coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias clave de cada alumno e 
alumna. Para iso terá en conta: 

-  O expediente académico e os informes individualizados do curso anterior de cada alumno e alumna, nos que constará a 
competencia curricular na materia de Matemáticas, as dificultades de aprendizaxe presentadas e as medidas de atención á 
diversidade aplicadas, se fose o caso. 

- A información dos profesores do Departamento de Matemáticas que impartiron docencia a cada alumno e alumna o curso 
académico anterior. 

- Os resultados dunha avaliación inicial que ten como fin obter información sobre os coñecementos previos na materia de 
Matemáticas e o grao de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. O profesorado valorará os instrumentos que 
utilizará para esta avaliación inicial: observación na aula, producións escritas e/ou  probas específicas.  

- A información facilitada polo profesor titor ou profesora titora na xunta de avaliación inicial e as decisións que nesa reunión adopte 
o profesorado do grupo. 

Esta diagnose inicial terá por obxecto adecuar as novas aprendizaxes aos coñecementos previos do alumnado, para así facilitar unha 
progresión axeitada no seu proceso de aprendizaxe, xa que vai permitir tomar decisións ante as dificultades atopadas, como poden ser 
reforzos específicos para algúns alumnos e alumnas en determinados conceptos e procedementos, ou mesmo medidas que afecten a todo 
un grupo ou curso como a realización de axustes na secuenciación dos contidos que figura na Programación Didáctica, modificacións na 
temporalización, etc., que deberán ser recollidas no libro de actas do departamento. 

Así, a importancia da sesión de avaliación inicial reside non só na comunicación de información, senón tamén na tomade decisións 
relativas ao desenvolvemento do currículo (medidas de apoio, de reforzo ou de recuperación), naqueles casos que se consideren 
oportunos, e na coordinación de todo o profesorado do grupo para aplicar as medidas correctoras que se precisen. 
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7.2. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL EN BACHARELATO 
   

O profesorado precisa dispor de información sobre o alumnado de cada un dos grupos nos que imparte clase e, en particular, sobre 
os coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias básicas ou clave  de cada alumno e alumna. Para iso terá en 
conta o expediente académico e os informes individualizados do curso anterior de cada alumno e alumna, a información dos profesores do 
Departamento de Matemáticas que impartiron docencia a cada alumno e alumna o curso académico anterior, e valorará a conveniencia  
dunha proba escrita, a entrega de exercicios ou a realización de actividades na aula para constatar os coñecementos previos do alumnado 
ao comenzo de curso ou ao inicio de cada bloque de contidos. 
 
 
7.3. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Ao longo do curso, tanto na ESO como no Bacharelato, realizarase para cada grupo tres sesións de avaliación; a última delas 

coincidirá coa avaliación final ordinaria. Nos últimos días do curso, en xuño do ano 2022  realizarase unha proba extraordinaria e a 
correspondente sesión de avaliación para o alumnado que non superase a materia na avaliación final ordinaria. 

Durante o proceso de aprendizaxe tanto do alumnado da ESO como do alumnado de Bacharelato realizaremos unha avaliación  que 
determine o  grao de adquisición das competencias  clave e o logros  dos obxectivos de etapa , tomando como referentes os criterios de 
avaliación e os os estándares de aprendizaxe.  

Os resultados indicarannos as modificacións que debemos facer para ampliar e profundar ou para recuperar ou para eliminar erros e 
problemas na aprendizaxe ou facer modificacións na planificación inicial da materia  co fin de mellorar o rendemento do alumnado. 

Debido ao carácter dinámico da aprendizaxe, esta avaliación continua, formativa e orientadora debe constituír un proceso flexible e 
valerse de diferentes procedementos de avaliación. Así defendemos unha avaliación baseada na actitude do alumnado e no seu traballo.En 
canto a súa actitude, considerarase negativo  a impuntualidade, a interrupción do desenvolvemento da clase e a falta de  respecto polo 
traballo dos compañeiros e do profesorado, o descoidado do material propio e da aula, o incumprimento das normas de convivencia, a falta 
de interese e participación, … 

 
Os instrumentos de avaliación que se utilizarán para recoller a información sobre as aprendizaxes  dos alumnos son:  
 

- Observación na aula (OBS): Observación do traballo, participación e actitude na aula. 

- Producións do alumno (PA): Expresión nun caderno de clase, nun blog, na aula virtual/ presentación/ procesador de 
texto...das actividades realizadas. Resolución de boletíns ou fichas de traballo realizadas individualmente ou en equipo e 
entregadas no prazo indicado. 

- Probas específicas (PE): Probas escritas ou orais. 
 

A avaliación do alumnado que curse ensinanzas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria con adaptación curricular 
significativa tomará como referencia os obxectivos de etapa, competencias claves,  criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe  
fixados nas adaptacións curriculares. 

O profesorado facilitará ao alumnado ou aos seus pais ou titores legais as informacións que se deriven dos instrumentos de 
avaliación utilizados na valoración do proceso de aprendizaxe. En particular o alumnado terá acceso ás probas, exercicios ou traballos 
escritos, revisándoos co seu profesor ou profesora. 

 
 
7.4. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
NA ESO:  
 
 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final ordinaria do curso.  
 En cada avaliación terase en conta: 

 Cun peso do 10% : 

Respostas e preguntas, actitude fronte á materia e a realización e entrega de tarefas no prazo fixado. 

Valorarase negativamente a impuntualidade, a interrupción inxustificada da clase, a falta de respecto ao profesor ou 
profesora e os compañeiros, o incumplimento das normas,… 

 Cun peso do 90%: 
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En caso de que un alumno ou alumna teña que permanecer confinado ou confinada na casa por mor da covid-19 e non 
poida asistir a algunha, ou a todas, destas probas escritas presenciais o profesor ou profesora da materia procederá do 
seguinte xeito: 

− Primeiro agardará a que poida incorporarse á aula e así poder realizar ditas probas escritas de xeito presencial. 
− Segundo, en caso de non poder incorporarse en periodo lectivo, e polo tanto non poder realizar as probas escritas 

de xeito presencial, diseñará as tarefas/probas que este alumnado teña que realizar dende dito confinamento e 
informaralle da canle pola que as recibirá e pola que terá que facer a entrega das mesmas, podendo, si o 
considera necesario, realizarlle unha proba oral por videoconferencia para comprobar se os contidos/estándares 
que se están a avaliar os ten ou non superados. 

 Para  aprobar a avaliación, o alumno debe obter unha nota superior ou igual a 3 sobre 10 en cada una das probas escritas 
(presenciais ou non, dependendo do caso) da mesma, e unha cualificación superior ou igual a 5 sobre 10 na avaliación. 

 Para aprobar a asignatura será necesario ter unha media das tres avaliacións superior ou igual a 5 e polo menos, un 3 sobre 
dez en cada avaliación. 

 Recuperacións: a semana antes da avaliación ordinaria o alumnado que non teña aprobada a materia, terá una 
recuperación final na que se examinará só dos contidos impartidos nas avaliacións que non teña superado. Poderá superar esta 
proba se ten una nota non inferior a 3 en cada parte e unha nota media non inferior a 5. A nota obtida nesa recuperación contará 
o 90% e se lle sumará o 10% correspondente a actitude e o traballo diario nesa avaliación, ou avaliacións, que tivo que recuperar. 
Esta nota sustituirá a que tiña. A nota media do curso será a media aritmética das notas de cada avaliación ou, no seu caso, das 
recuperacións. 

 O alumnado que teña a materia aprobada e estea interesado en subir nota, poderá presentarse a unha proba escrita de toda a 
materia específica para este fin a principios de xuño.  

No caso de que algún alumno ou alumna non poidera realizar esta proba de xeito presencial, por mor da covid-19, o profesor ou 
profesora realizaralle unha proba on-line con este fin. 

A nota final da materia será a desta última proba, en ámbolos dous casos (presencial ou on-line) 

 O alumnado que non acade unha cualificación igual ou superior a 5 na avaliación ordinaria de xuño, deberá facer unha proba 
extraordinaria a final de curso (en xuño), na que se examinará de toda a materia, independentemente de que durante o curso 
tivera algunha avaliación aprobada. Esta proba constará de exercicios prácticos e/ou teóricos que recollerán os aspectos máis 
importantes da materia, e estarán baseados nos mínimos esixibles que recolle esta programación. Para acadar unha avaliación 
extraordinaria positiva, o alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5. 

Observacións: 

Na  realización de probas  teranse en conta, entre outros aspectos, os seguintes:  

- Durante a realización dunha proba, o alumno deberá mostrar un comportamento adecuado e correcto; realizar calquera alteración 
que perturbe o normal desenvolvemento desta poderá supoñer a total anulación da proba, sendo esta valorada cunha calificación 
de 0 puntos para o infractor ou infractores desta norma.  

- A aquel alumno ou alumna que sexa descuberto ou descuberta obtendo información de forma fraudulenta, de si mesmo ou doutro 
compañeiro, o profesor retiraralle automaticamente a proba e o alumno  suspenderá a avaliación. 

- Indicarase en cada pregunta da proba a valoración parcial de dita pregunta.  

- Poderase usar a calculadora só se está reflexado na proba e dándolle o uso que neste se indique.  

- Á hora de cualificar cada unha das preguntas de que consta a proba, o profesor terá en conta tanto o desenvolvemento como o 
resultado final do exercicio, dando a ambos aspectos o peso convinte en cada caso. No caso de que o resultado dun exercicio 
sexa correcto pero o desenvolvemento sexa incorrecto, valorarase como nula tal pregunta.  
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- Durante as probas e en todo o proceso de aprendizaxe teranse en conta a ortografía, presentación coidada, orde no 
desenvolvemento, limpeza e corrección na linguaxe matemática, xa que estes aspectos figuran entre os indicadores da 
competencia no matemática a avaliar.  

- Admitiranse xustificantes oficiais, debidamente acreditados, selados e firmados polo profesional ou autoridade competente, de 
tipo médico, administrativo, xudicial, etc. a aqueles alumnos que falten a unha proba e soliciten realizala en data posterior. Tamén 
se admitirán aqueles xustificantes dados polo pai/nai ou titor/titora legal do alumno ou alumna que sexan consecuencia de ter que 
seguir as medidas recollidas no protocolo da covid-19 dictadas pola Consellería. 

 
EN BACHARELATO: 

 
a) Matemáticas 1º de Bacharelato 

 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final ordinaria do curso.  

 En cada avaliación haberá polo menos unha proba escrita, puntuándose sobre 10. Para poder aprobar a avaliación o alumno 
debe obter unha nota superior ou igual a 3 en todos as probas da mesma e unha media aritmética superior ou igual a 5 na 
avaliación. A nota que figurará no boletín será a aproximación, por exceso ou por defecto, segundo fora a actitude cara a materia 
e o traballo do alumno ó longo da avaliación. 

En caso de que un alumno ou alumna teña que permanecer confinado ou confinada na casa por mor da covid-19 e non poida 
asistir a algunha, ou a todas, das probas escritas presenciais o profesor ou profesora da materia procederá do seguinte xeito: 

- Primeiro agardará a que poida incorporarse á aula e así poder realizar ditas probas escritas de xeito presencial. 

- Segundo, en caso de non poder incorporarse en periodo lectivo, e polo tanto non poder realizar as probas escritas de 
xeito presencial, diseñará as tarefas que este alumnado teña que realizar dende dito confinamento e informaralle da 
canle pola que as recibirá e pola que terá que facer a entrega das mesmas, podendo, si o considera necesario, 
realizarlle unha proba oral por videoconferencia para comprobar se os contidos/estándares que se están a avaliar os ten 
ou non superados. 

 En cada avaliación terase en conta: 

- A atención en clase. 
- Participar activamente na clase. 
- As faltas non xustificadas de asistencia ou puntualidade. 
- Traer o material necesario para seguir a clase. 
- Realizar as tarefas encomendadas. 
- Cumprimento das normas,e as actitudes do alumno na aula. 
- Os resultados das probas escritas que cada profesor realiza. 

 Recuperacións: a semana anterior a avaliación ordinaria o alumnado que non teña aprobada a materia, terá una 
recuperación final na que se examinará só dos contidos impartidos nas avaliacións que non teña superado. Poderá superar esta 
proba se ten una nota non inferior a 3 en cada parte e unha nota media non inferior a 5. A nota obtida nesa recuperación 
sustituirá a que tiña. A nota media do curso será a media aritmética das notas de cada avaliación ou, no seu caso, das 
recuperacións (aproximando, por exceso ou por defecto, segundo fora a actitude cara a materia e o traballo do alumno ó longo do 
curso). 

 Para aprobar a asignatura será necesario ter en cada avaliación unha nota mínima de 3 e una media aritmética das tres 
avaliacións non inferior a 5. 

 O alumnado que teña a materia aprobada e estea interesado en subir nota, poderá presentarse a unha proba escrita de toda a 
materia. No caso de que algún alumno ou alumna non poidera realizar esta proba de xeito presencial, por mor da covid-19, o 
profesor ou profesora realizaralle unha proba on-line con este fin.  

A nota da materia será a desta última proba en ámbolos dous casos (presencial ou on-line) 
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 O alumnado que non acade unha cualificación igual ou superior a 5 na avaliación ordinaria de xuño, deberá facer unha proba 
extraordinaria a final de curso (en xuño), na que se examinará de toda a materia, independentemente de que durante o curso 
tivera algunha avaliación aprobada. Esta proba constará de exercicios prácticos e/ou teóricos que recollerán os aspectos máis 
importantes da materia, e estarán baseados nos mínimos esixibles que recolle esta programación. Para acadar unha avaliación 
extraordinaria positiva, o alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5. 

b) Matemáticas 2º de Bacharelato 

 Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final ordinaria do curso.  

 En Matemáticas II, realizarase, en cada avaliación, polo menos un exame, puntuándose sobre 10. Na primeira avaliación 
examinaranse do bloque de Análise, na segunda avaliación dos bloques de Probabilidade e Álxebra e na terceira avaliación de 
Xeometría. Para poder aprobar a avaliación o alumno debe obter unha nota superior ou igual a 3 en todos os exames da mesma 
e  unha media aritmética superior ou igual a 5 na avaliación. A nota que figurará no boletín será a aproximación, por exceso ou 
por defecto, segundo fora a actitude cara a materia e o traballo do alumno ó longo da avaliación. 

 En Matemáticas Aplicadas II, realizarase, en cada avaliación, polo menos un exame, puntuándose sobre 10. Na primeira 
avaliación examinaranse do bloque de Álxebra, na segunda avaliación do bloque de Análise e na terceira avaliación de 
Probabilidade e Estadística. Para poder aprobar a avaliación o alumno debe obter unha nota superior ou igual a 3 en todos os 
exames da mesma e unha media aritmética superior ou igual a 5 na avaliación. A nota que figurará no boletín será a 
aproximación, por exceso ou por defecto, segundo fora a actitude cara a materia e o traballo do alumno ó longo da avaliación. 

 En cada avaliación terase en conta: 

- A atención en clase. 
- Participar activamente na clase. 
- As faltas non xustificadas de asistencia ou puntualidade. 
- Traer o material necesario para seguir a clase. 
- Realizar as tarefas encomendadas. 
- Cumprimento das normas,e as actitudes do alumno na aula. 
- Os resultados das probas escritas que cada profesor realiza. 

 Despois da 1ª e 2ª avaliacións, faranse as respectivas recuperacións ao alumnado que non alcance o aprobado na avaliación 
correspondente. A nota de recuperación (aproximando, por exceso ou por defecto, segundo fora a actitude cara a materia e o 
traballo do alumno ó longo da correspondente avaliación), pasará a ser a nota a ter en conta cara a media de maio. 

 Para aprobar a asignatura en Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas II será necesario ter en cada avaliación unha nota 
mínima de 3 e una media aritmética das tres avaliacións non inferior a 5. 

 Ao final de curso, o alumnado que non teña aprobada a materia, terá una recuperación final na que se examinará só dos 
contidos impartidos nas avaliacións que non teña superado. Se ten que recuperar dous ou tres avaliacións, poderá superar esta 
proba se ten una nota non inferior a 3 en cada parte e una nota media non inferior a 5. A nota obtida nesa recuperación sustituirá 
a que tiña. A nota media do curso será a media aritmética das notas de cada avaliación ou, no seu caso, das recuperacións 
(aproximando,  por exceso ou por defecto, segundo fora a actitude cara a materia e o traballo do alumno ó longo do curso). 

 O alumnado que teña a materia aprobada e estea interesado en subir nota, poderá presentarse a unha proba escrita de toda a 
materia. No caso de que algún alumno ou alumna non poidera realizar esta proba de xeito presencial, por mor da covid-19, o 
profesor ou profesora realizaralle unha proba on-line con este fin.  
A nota da materia será a desta última proba en ámbolos dous casos (presencial ou on-line) 

 O alumnado que non acade unha cualificación igual ou superior a 5 na avaliación ordinaria de maio deberá facer unha proba 
extraordinaria en xuño. Examinaranse de toda a materia, independentemente de que durante o curso tivera algunha avaliación 
aprobada. Esta proba escrita constará de exercicios prácticos e/ou teóricos que recollerán os aspectos máis importantes da 
materia, e estarán baseados nos mínimos esixibles que recolle esta programación. Para acadar unha avaliación extraordinaria 
positiva, o alumno deberá obter unha nota igual ou superior a 5. 

 
Observacións: 
 
Na  realización de probas escritas teranse en conta, entre outros aspectos, os seguintes:  
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- Durante a realización dunha proba escrita, o alumno deberá mostrar un comportamento adecuado e correcto; realizar calquera 

alteración que perturbe o normal desenvolvemento desta poderá supoñer a total anulación do exame, sendo este valorado cunha 
calificación de 0 puntos para o infractor ou infractores desta norma.  

- A aquel alumno que sexa descuberto obtendo información de forma fraudulenta, de se mesmo ou doutro compañeiro, o profesor 
retiraralle  automaticamente a proba escrita e o alumno  suspenderá a avaliación. 

- Indicarase en cada pregunta do examen  a valoración parcial de dita pregunta.  
- Só poderase usar a calculadora se está reflexado no  exame e dándolle o uso que neste se indique.  
- Á hora de cualificar cada unha das preguntas de que consta a prueba escrita, o profesor terá  en conta tanto o desenvolvemnto 

como o resultado final do exercicio, dando a ambos aspectos o peso convinte en cada caso. No caso de que o resultado dun 
exercicio sexa correcto pero o desenvolvemento  sexa incorrecto, valorarase como nula tal pregunta.  

- Durante as probas e en todo o proceso de aprendizaxe  teranse en conta a ortografía, presentación coidada, orde no 
desenvolvemento, limpeza e corrección na  linguaxe matemática,  xa que estes aspectos figuran entre os indicadores da 
competencia no matemática a avaliar.  

- Admitiranse xustificantes oficiais, debidamente acreditados, selados e firmados polo profesional ou autoridade competente, de 
tipo médico, administrativo, xudicial, etc. a aqueles alumnos que falten a unha proba e soliciten realizala en data posterior. Tamén 
se admitirán aqueles xustificantes dados polo pai/nai ou titor/ titota legal do alumno ou alumna que sexan consecuencia de ter que 
seguir as medidas recollidas no protocolo da covid-19 dictadas pola Consellería. 

 
 
 
8. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 
 
Indicadores de logro da práctica docente  

Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.      

 
Indicadores de logro do proceso de ensino 

Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     
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8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección das 
probas, traballos, etc. 

    

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     

 
 
9. PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE SUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES 

 
Os membros do Departamento de Matemáticas nunha das súas primeiras reunións decidirán, tendo en conta a Programación 

Didáctica e a Memoria final do curso anterior, a agrupación dos contidos das materias pendentes de superar e ademais, deseñará ou 
revisará e adaptará se fose preciso, fichas de exercicios para traballar ditos contidos. 

No mes de outubro, en cada un dos grupos nos que estea matriculado alumnado coas Matemáticas pendentes de superar de cursos 
anteriores, o profesor ou profesora correspondente informará do programa para a súa recuperación. Así mesmo, esta información 
expoñerase na aula virtual nun curso creado expresamente para o alumnado con matemáticas pendentes no curso 2021-22. O mesmo 
farase  cas datas de realización das probas escritas, unha vez queden estas últimas determinas. 

A xefa do departamento fará un seguimento da evolución académica do alumnado con algunha materia de Matemáticas pendente de 
superar a partir da información que sobre a súa aprendizaxe lle proporcione o profesor ou profesora actual do alumno ou alumna.  
 
 
Educación Secundaria Obrigatoria 
 

O Departamento de Matemáticas levará a cabo as seguintes medidas para avaliar ao alumnado da ESO coa materia de Matemáticas 
pendente de superar de cursos anteriores: 
- O departamento proporcionará ao alumnado coa materia de Matemáticas pendente de superar, unha relación de exercicios que terán 
como obxectivo traballar os contidos conceptuais e procedementais correspondentes a cada unha das partes en que se dividirá a materia 
pendente. Estos exercicios atoparanse, tamén, no curso creado na aula virtual. Así mesmo,incluirase material de axuda e apoio como forma 
de facilitarlles a preparación das probas escritas. Ademais, contan coa axuda do profesor que lle imparte clase de matemáticas o ano 
académico que cursa e dos restantes membros do Departamento. 

A materia de cada curso, dividirase en dúas partes. As probas extraordinarias de alumnos pendentes son catro ó longo do curso e as 
suas datas serán fixadas pola Xefatura de Estudos: 

1º parcial: xaneiro (data sen concretar) 
2º parcial: febrero ou marzo (data sen concretar) 
Proba Ordinaria Final: realízase en abril ou maio. 
Proba Extraordinaria: realízase no mes de xuño. 
O Departamento de matemáticas distribúe a materia correspondente a materia pendente en dous exames (1º e 2º parcial). Na 

elaboración e corrección de ditas probas terase en conta os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do curso correspondente  
recollidos na programación do curso 2020-21, que será colgada na aula virtual. 

 A nota do alumno se confecciona coa media aritmética das notas acadadas neses exames parciais (sempre que a nota de cada 
parcial non sexa inferior a 3) e tendo en conta a opinión do profesor que imparte a materia de Matemáticas no presente curso académico. 
Se a media das dúas notas é 5 ou superior a 5 (por medio do redondeo previo da media aritmética), o alumno non deberá presentarse o 
exame final de abril-maio. En caso contrario, deberá presentarse no exame final con toda a materia correspondente os dous exames 
parciais precedentes. En caso de non obter a nota de aprobado no exame final: 

 
 Se o alumno/a aproba a materia de Matemáticas correspondente ao curso no que está matriculado, a materia pendente 

considerarase superada, cunha calificación de 5 (para isto, é obrigatorio que o alumno se presente a todas as probas e teña una 
media non inferior a 3). 

  Se o alumno/a non aproba a materia de Matemáticas correspondente ao curso no que está matriculado, deberá presentarse a 
una proba, oficial e extraordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia pendente e realizarase no mes de xuño nunha 
data determinada pola Xefatura de Estudos. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a 
materia pendente se a nota da proba realizada é maior ou igual que 5. 
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Bacharelato 
 

A materia de cada curso, Matemáticas I ou Matematicas Aplicadas I,  dividirase en dúas partes. As probas extraordinarias de alumnos 
pendentes son catro ó longo do curso e as suas datas serán fixadas pola Xefatura de Estudos: 

1º parcial: decembro ou xaneiro (data sen concretar) 
2º parcial: xaneiro ou febreiro (data sen concretar) 
Proba Ordinaria Final: realízase en marzo ou abril. 
Proba Extraordinaria: realízase no mes de xuño. 
O Departamento de matemáticas distribúe a materia correspondente a materia pendente en dous exames (1º e 2º parcial). Na 

elaboración e corrección de ditas probas terase en conta os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do curso correspondente  
recollidos na programación do curso 2020-21, que será colgada na aula virtual. 

A nota do alumno se confecciona coa media aritmética das notas acadadas neses exames parciais (sempre que a nota de cada 
parcial non sexa inferior a 3) e tendo en conta a opinión do profesor que imparte a materia de Matemáticas no presente curso académico. 
Se a media das dúas notas e 5 ou superior a 5 (por medio do redondeo previo da media aritmética), o alumno non deberá presentarse o 
exame final de marzo-abril. En caso contrario, deberá presentarse no exame final con toda a materia correspondente os dous exames 
parciais precedentes. En caso de non obter a nota de aprobado no exame final: 

 
 Se o alumno/a aproba a materia de Matemáticas correspondente ao curso no que está matriculado, a materia pendente 

considerarase superada, cunha calificación de 5 (para isto, é obrigatorio que o alumno se presente a todas as probas e teña una 
media non inferior a 3). 

  Se o alumno/a non aproba a materia de Matemáticas correspondente ao curso no que está matriculado, deberá presentarse a 
una proba, oficial e extraordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia pendente e realizarase no mes de xuño nunha 
data determinada pola Xefatura de Estudos. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a 
materia pendente se a nota da proba realizada é maior ou igual que 5. 

 
10. PROCEDEMENTOS PARA QUE O ALUMNADO QUE DESEXE CAMBIAR DE MATERIA EN BACHARELATO ACREDITE OS 

COÑECEMENTOS NECESARIOS (CAMBIO DE MODALIDADE) 
  

A superación das materias de segundo curso de Bacharelato, Matemáticas II e Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II, estará 
condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso, Matemáticas I e Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I 
respectivamente, por implicar continuidade. 

Con todo, o alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro curso, 
dándose as seguintes posibilidades: 

- O alumno non cursou ningunha das materias Matemáticas I ou Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I ou, cursándoa, non a 
ten superada, polo que, para cursar algunha das de segundo curso, deberá preparar a materia de primeiro curso correspondente, 
que terá a consideración de materia pendente. 

- O alumno quere cursar Matemáticas II e ten superada Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I, para acreditar os 
coñecementos necesarios para garantir a continuidade entre as materias, deberá avaliarse do bloque de Xeometría da materia 
Matemáticas I. 

- O alumno quere cursar Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II e ten superada Matemáticas I, neste caso o alumno/a 
conservará a nota obtida en Matemáticas I, como nota final da materia pendente Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I. 

- Se en calquera dos tres casos anteriores o alumno aproba a materia de Matemáticas correspondente a segundo de Bacharelato, 
a materia pendente considerarase superada nas mesmas condicións que no punto anterior: para isto, é obrigatorio que o alumno 
se presente a todas as probas e teña una media non inferior a 3.  

 
11. AVALIACIÓN INICIAL 
 

Nos primeiros días do curso farase unha proba inicial para todos os alumnos a fin de avaliar o seu nivel. Esta proba estará deseñada 
a partir dos contidos traballados nos cursos anteriores e unicamente servirá para que o profesor coñeza o punto de partida de cada alumno 
e o nivel xeral do grupo. Esta proba non ten porqué ser unha proba escrita coma se fose un exame máis, poderán ser cuestións a resolver 
de forma individual ou colectiva, por escrito ou oral, un ou varios días, etc... A información recollida por esta proba completarase coas 
impresións experimentadas nas primeiras semanas de clase. Desta forma poderase adaptar os novos coñecementos aos coñecementos 
previos dos alumnos. Esta proba non inflúe na nota da primeira avaliación. Independentemente desta proba inicial, ao comezo de cada 
tema, o profesor deberá realizar unha pequena avaliación inicial para asegurarse de que se empeza desde o nivel correspondente ao 
grupo. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 
 
ATENCIÓN A DIVERSIDADE NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 
Para atender á diversidade de capacidades e intereses dos alumnos e alumnas da ESO debemos ter en conta o carácter aberto do 

currículo e adoptar métodos de ensinanza flexibles que se adapten ás características e necesidades do alumnado, priorizando os contidos 
que resulten máis funcionais na vida cotiá e a adquisición de estratexias e habilidades para a aprendizaxe. 

A comezo de curso o Departamento de Orientación informaranos das medidas excepcionais que se manterán durante este ano 
académico, medidas ás que engadiremos as que se tomen durante as sesións de avaliación inicial. 

Ademais o profesorado non só terá en conta a información proporcionada pola avaliación inicial dos coñecementos anteriores ao 
curso actual e polo profesor titor ou profesora titora na xunta de avaliación, senón que tamén deberá ter  presente a información da 
evolución do proceso de aprendizaxe ao comezo, ao longo e ao final de cada unidade didáctica. Así,  tendo en conta toda esta información 
e as estratexias metodolóxicas anteriormente indicadas, o profesorado deberá modificar as súas unidades propoñendo e coordinando 
actividades con diferentes graos de dificultade (para reforzar e repasar, ou para ampliar e profundar) de forma que se axusten ás 
características de cada alumno e alumna. 

Entre as medidas educativas de atención á diversidade  que se adoptarán neste curso están: 
- Adaptacións curriculares individualizadas; para facilitar o seu seguimento gardarase no local do Departamento de Matemáticas 

unha copia das adaptacións curriculares de Matemáticas vixentes durante o curso. No desenvolvemento das adaptacións 
curriculares individualizadas é imprescindible unha estreita colaboración e coordinación entre a profesora de Pedagoxía 
Terapéutica e o profesor ou profesora de Matemáticas correspondente para valorar o proceso de aprendizaxe do alumnado e 
tomar as decisións oportunas. 

- Apoios fóra ou dentro da aula coa PT  para o alumnado con ACIS ou dificulatdes de aprendizaxe na materia. 
 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE EN BACHARELATO 
 

A falta de comprensión dun contido matemático pode ser debido, entre outras causas, a que os Conceptos ou Procedementos sexan 
demasiado difíciles para o nivel de desenvolvemento matemático do alumno ou pode ser debido a que se avanza con demasiada rapidez, e 
non da tempo para unha mínima comprensión. 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o proceso educativo e levar ó profesor a: 
• Detectar os coñecementos previos dos alumnos ó empezar o tema. Ós alumnos nos que se detecte algunha lagoa nos seus 

coñecementos, débeselles propor algún tipo de ensinanza compensatoria, na que debe desempeñar un papel importante o traballo en 
situacións sinxelas e concretas. 

• Procurar que os contidos matemáticos que se ensinen conecten cos coñecementos previos.  
• Procurar que a velocidade de avance a marque o profesor tendo en conta o ritmo de aprendizaxe dos alumnos. 
• Intentar que a comprensión do alumno de cada contido sexa suficiente para unha mínima aplicación e para enlazar cos contidos que 

se relacionan con el. 
Outra vía para atender a diversidade dos alumnos é marcar diferentes tarefas na realización dos problemas que teñan varios niveles 

de dificultade, como as investigacións, os talleres, etc., propoñendo que os alumnos máis adiantados se ocupen dos aspectos máis difíciles, 
así como proponer actividades de reforzó ou ampliación según as necesidades do alumando. 
 
 
13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS. 
 
13.1. PLAN PARA O FOMENTO DA LECTURA 

 
O Plan para o Fomento da Lectura constitúe unha das liñas fundamentais da filosofía do departamento, polo recoñecemento que a 

lectura ten como ferramenta básica na aprendizaxe e na formación integral do noso alumnado, así como principal vía de acceso ao 
coñecemento e á cultura. 

O valor da lectura é insustituíble. Sen ela non é posible comprender a información contida nos textos e asimilala dun modo crítico. A 
lectura estimula a imaxinación e axuda ao desenvolvemento do pensamento abstracto. Na actual sociedade da comunicación, 
caracterizada pola sobreabundancia de datos, a lectura comprensiva ten un papel clave para converter a información en coñecemento. 

Dada a transcendencia da lectura na conformación do individuo e, polo tanto da sociedade, a adquisición e consolidación do hábito 
lector debe ser un obxectivo prioritario do departamento de matemáticas. 

Obxectivos xerais 

- Promover a lectura. 
- Crear e fomentar no alumnado o gusto de ler, de aprender e de utilizar o libro como recurso básico na súa aprendizaxe. 
-  Conseguir que o profesorado de matemáticas considere a biblioteca como centro de recursos fundamental para acadar os obxectivos dos 
seus currículos, e impulse dende as aulas a busca da información e implicación do alumnado neste proceso. 
 - Conseguir que os membros da comunidade escolar coñezan os fondos e posibilidades da biblioteca do IES de Melide. 
- Utilizar a biblioteca para a búsquea de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer. 
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- Desenvolver a comprensión e expresión oral conforme ao momento evolutivo do alumnado. 
- Desenvolver estratexias para ler con fluidez e entoación adecuadas. 
- Comprender distintos tipos de textos adaptados á idade do alumnado. 
- Utilizar a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía. 
- Utilizar estratexias de comprensión lectora para obter información. 
- Apreciar o valor dos textos literarios e utilizar a lectura como medio de pracer e información, á vez que de enriquecemento persoal. 
- Ensinar ao alumnado as habilidades para avaliar e empregar a información en calquera soporte, formato ou medio. 
- Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento de traballo e aprendizaxe. 
-Proporcionar o acceso aos recursos locais, rexionais, nacionais e mundiais que permitan ao alumnado poñerse en contacto con ideas, 
experiencias e opinións diversas. 
-Organizar actividades que favorezan a toma de conciencia e a sensibilización coas inquedanzas culturais e sociais da actualidade. 

Proposta de actividades: 

 Visitar a biblioteca polo menos unha vez ao trimestre co obxectivo de que o alumnado:. 
 Considere a biblioteca como un ben común. 
 Adquira o hábito de estar informado. 
 Adquira o hábito de uso da biblioteca como recurso para a información e o lecer. 
 Adquira, manteña ou aumente o hábito da lectura. 

  Dedicar na aula un tempo  a actividades de fomento da lectura, como: 
 Lectura en voz alta de textos, artigos de prensa ou publicacións científicas, novelas ou contos con algunha relación coas 

matemáticas, efemérides, bibliografías de científicos e matemáticos cunha atención específica aos galegos e mulleres. 
 Elaboración dunha presentación e exposición oral sobre a biografía dun científico ou  matemático, descubrementos 

matemáticos , contidos matemáticos do nivel correspondente,… 
  Realizar análise dos enunciados dos problemas que contribuirán aadquirir a competencia lingüística e desenvolverán a 

capacidade de razoamento e comprensión de textos nos alumnos. Nos cursos máis baixos realizarase lectura detallada e 
comprensiva do libro de texto. 

 Traballar en profundidade a lectura de textos discontinuos (gráficos, táboas de datos, funcións, diagramas,... ) 
 Facer resumes de prensa ou textos. 
 Analizar, comentar e interpretar oralmente gráficos da prensa diaria. 
 Visitar a biblioteca do centro. 
 Realizar consultas e búsquedas de información en internet. 
 Utilizar o cine  para  reforzar conceptos (por exemplo, as Matemáticas coma linguaxe  universal en Contact) e incluso 

introducilos (por exemplo, as superficies de Moebius con “Moebius”); para estimular a reflexión ética (por exemplo, as 
relacións entre Ciencia e Poder nas versións de Galileo por Liliana Cavani  e Joseph Losey) ; para abordar a educación en 
valores (por exemplo, a superación polo esforzo en” Leccións inolvidables”); para introducir o humor na clase (por exemplo,  
a resolución de problemas en contextos de cortexo en “Unha mente marabillosa”) e a acción trepidante (por exemplo, o 
problema dos bidóns resolto por o heroe de “Xungla de cristal 3”). 

 Traballar  na aula con fragmentos de películas para comprobar que o cine usa as matemáticas de formas varias e con máis 
frecuencia do que a primeira vista parece: hai películas cunha estrutura matemática, outras fan referencia a conceptos 
matemáticos, en ocasións aparecen erros matemáticos, ás veces os propios matemáticos son os protagonistas e, de forma 
máis usual, os personaxes deben poñer en xogo a súa capacidade para resolver problemas de calquera tipo tipo, unha 
destreza que se asenta sobre unha base matemática, máis ou menos explícita. 

 Ler e resumir (de forma oral ou por escrito) diferentes tipos de textos de extensión variable, tanto por indicación do profesor 
como por iniciativa propia.  

 Seleccionar películas para realizar un miniciclo de cine matemático que permita aos alumnos ver as matemáticas desde 
unha perspectiva máis artística e dunha ,meneira máis amena. 

 
Proposta de libros: 

 
El país de las mates para novatos, de L. C. Norman 
Editorial Nivola 

1º ESO 

¿Odias las mates?, de Alejandra Vallejo - Nágera 1º ESO 
Ernesto el aprendiz matemago, de José Muñoz Santonia 
Editorial Nivola 

1º ESO 

La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa 
Editorial Funambulista 

BAC 

Los diez magníficos, de Anne Cerasoli 
Editorial Maeva 

1º e 2º ESO 

Mister Cuadrado, de Anne Cerasoli 
Editorial Maeva 

1º e 2º ESO 

Andrés y el dragón matemático, de Mario Campos ESO 
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Editorial Laertes 
El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon 
Edicións Salamandra 

4º ESO e Bacharelato 

El asesinato de profesor de matemáticas, de Jordi Serra i Febra 
Editorial Anaya 

2º -3º ESO 

El diablo de los números, de Hans Enzesberger 
Editorial Siruela 

1º BAC 

El matemático del rey,  de Juan Carlos Arce 
Editorial Planeta 

3º -4º ESO e BAC 

El país de las mates para expertos, de L.C. Norman 
Editorial Nivola 

ESO 

El tío Petrus y la conjetura de Golbach, de Apostolos Doxiadis 
Ediciones B 

BAC 

Planilandia, de Edwin A. Abott 
Editorial Torre de Viento 

3º -4º ESO 

Póngame un quilo de matemáticas, de Carlos Andradas 
Editorial SM 

1º-2º ESO 

Malditas Matemáticas: Alicia en el país de los números, de Carlos Frabetti 
Editorial Alfaguara  

1º - 2º ESO 

Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez  
Editorial Destino 

3º-4º ESO 

Un conto enleado, de Lewis Carroll 
Editorial Toxosouto 

3º-4º ESO 

El teorema del loro, de Denis Guedj 
Editorial Anagrama 

BAC 

Mujeres matemáticas: las grandes desconocidas, de Amelia Verdejo Rodríguez Todos os niveis 
Logicómix, de Apostolos Doxiadis e Chrsitos Papadimitriou 
Editorial Sinentido 

BAC 

A estatística!en caricaturas!, de Larry Gonick e Woollcott Smith 
Editorial: Sgapeio 

BAC 

La historia de las matemáticas en cómic, de Carlavilla Fernández e Fernández 
García 
Edicións Proyecto Sur 

3º-4º ESO e BAC 

As mulleres nas matemáticas, de Matilde Ríos 
Baia Edicións 

ESO-BAC 

Teatromático, de Ismael Roldán Castro 
Editorial Nivola 

Recolle pezas teatrais 
para todos os niveis. 

Las mentiras científicas sobre as mulleres, de S. García e Eulalaia 
PérezEditorial Catarata 

3º-4º ESO eBAC 

 
 
13.2. PLAN DE INTEGRACIÓN NO ENSINO-APRENDIZAXE DAS MATEMÁTICAS, DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN. 
 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como instrumento de traballo intelectual inclúe 
utilizalas na súa dobre función de transmisoras e xeradoras de información e de coñecemento. 

O tratamento da información e a competencia dixital implican ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, crítica e reflexiva ao 
seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén ter unha actitude crítica e 
reflexiva na valoración da información dispoñible, contrastándoa cando fora  necesario, e respectar as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos soportes. 

As calculadoras e os ordenadores non só realizan as tarefas rutineiras como o cálculo, a organización de datos, a elaboración de 
gráficas, etc. dunha forma eficiente. Tamén facilitan a análise de datos, proporcionan imaxes de conceptos matemáticos ou apoian a tarefa 
de investigación e descubrimento en xeometría, estatística, álxebra, etc. Desta forma o uso da tecnoloxía favorece a dedicación de máis 
tempo a tarefas típicas da resolución de problemas como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións, a comunicación do proceso 
seguido e dos resultados obtidos, etc. Por todo iso, a tecnoloxía inflúe tanto nas matemáticas que se deben ensinar como no xeito en que 
hai que ensinalas.  

Cada profesor ou profesora decidirá, tendo en conta a programación, que partes da materia se adaptan mellor ao uso das TIC. Así 
poderá utilizar o proxector fixo, o ordenador portátil e a pizarra dixital dos que se dispón en cada aula do centro, levar ao alumnado, cando 
sexa posible, a calquera das dúas aulas  de informática ou a biblioteca na que hai cinco ordenadores. Tamén se empregarán outros medios 
non informáticos como as calculadoras,  películas e  DVD... 
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Ademais neste curso académico o noso centro continúa no proxecto Abalar que fomenta o uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación en 1º e 2º ESO. 

Por outra banda, tamén seguiremos utilizando e fomentando o uso da páxina web do centro como espazo para comunicarnos coa 
comunidade educativa.  Así no espazo reservado ao  Departamento de Matemáticas expoñeremos diversos aspectos da Programación 
Didáctica (os contidos mínimos esixibles, os criterios de avaliación, os procedementos e instrumentos de avaliación, os criterios de 
cualificación, o programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes) e iremos incorporando  apuntes, exercicios e outros 
materiais complementarios (xogos e curiosidades matemáticas, enlaces a páxinas interesantes de Matemáticas, un enlace á páxina do 
grupo de traballo da CIUG...) á aula virtual. 

Para facilitar a comunicación e o traballo colaborativo entre o profesorado, e  entre profesarado e  alumnado,  introduciremos o google 
drive, ferramenta que  permite traballar a varias persoas sobre un mesmo documento compartido, cada un desde o seu ordenador, e se é 
preciso, de forma simultánea. 
 
13.3. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

Os temas transversais son procesos activos, permanentes e preventivos que pretenden informar e formar ao alumnado. Relaciónanse 
coa actitude ante a vida e, baixo esta perspectiva, o profesorado ten que inculcalos. 

A área de Matemáticas debe potenciar a ensinanza dos temas transversais, contribuíndo a difundir estas ensinanzas e conseguir que 
as alumnas e os alumnos cheguen a ser cidadáns e cidadás responsables. 

A igualdade entre os sexos e a educación para a paz introducirase fomentando o desenvolvemento de actividades de grupo sen 
distincións por razóns de sexo, e potenciando un clima, tanto nos grupos de traballo como na clase, de aceptación, respecto e valoración 
das solucións distintas das propias que sexan aportadas tanto polos alumnos como polas alumnas. Así mesmo o/a profesor/a de 
Matemáticas deberá empregar diariamente unha linguaxe non sexista e coidar de que os enunciados dos exercicios e problemas non 
reproduzan roles sexistas. 

A educación para a saúde farase a través do emprego, na resolución de exercicios e problemas, de datos que se refiran a situacións 
de coidado da saúde e prevención de enfermidades, etc, que están presentes a cotío nos medios de comunicación. 

A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo e, polo tanto coa responsabilidade persoal no 
cumprimento das tarefas, a valoración dos distintos puntos de vista e a aceptación de decisións colectivas. 

A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións expresadas mediante linguaxes 
numéricas, gráficas e estatísticas, como os que nos poden ofrecer situación relacionadas coas rebaixas, o I.V.E., etiquetas de produtos de 
alimentación, etc.) 

A educación ambiental promoverase, por exemplo, ante informacións de tipo estatístico e a interpretación de gráficas e táboas de 
datos como as relacionadas coa contaminación ambiental, a deforestación, a superpoboación mundial 

A educación viaria é importante introducila nos cursos inferiores como elemento motivador, aproveitando a afección de algúns 
alumnos e alumnas aos coches e as motos. O seu obxecto é incrementar a reflexión e a conciencia crítica ante determinados 
comportamentos cos vehículos. 

 
13.4. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

Os membros do Departamento de Matemáticas consideramos que para acadar unha boa convivencia no centro baseada no respecto, 
na tolerancia e na cooperación e para lograr un clima participativo e democrático é preciso que a nosa práctica educativa inclúa as 
seguintes accións: 

- Dar unha boa acollida ao alumnado e, en especial, ás novas incorporacións, procurándolle unha integración doada e o máis 
rápida posible. 

- Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa. 
- Detectar as condutas disrutivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada situación, intervindo cunha actitude 

dialogante co fin de acadar unha mellora no comportamento. 
- Informar ao titor ou titora das condutas disrutivas e das medidas correctoras aplicadas, se fose o caso. 
- Introducir no programa XADE tanto as faltas de puntualidade como as de asistencia non máis tarde do último día de cada semana 

co fin de facilitar o labor do titor ou titora. 
- Na práctica docente diaria coidar de que o clima da aula sexa positivo e respectuoso, fomentar a participación eo diálogo de 

forma que se expoñan con liberdade e se escoiten con respecto as ideas, opinións e valoracións alleas. 
- Planificar e realizar traballos matemáticos tanto individuais como en equipo e esixir responsabilidade, flexibilidade e respecto 

polas estratexias, solucións, análises e conclusións distintas das propias, para modificar, se épreciso, o propio punto de vista. 
- Ensinar a aceptar os erros propios e alleos como elementos de mellora na aprendizaxe. 
- Utilizar e valorar positivamente o diálogo como forma de solucionar diferenzas e para extraer conclusións e obter solucións a 

situacións problemáticas. 
- Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a igualdade entre alumnos e alumnas independentemente da súa 

condición, sexo, cultura, relixión, raza ou nacionalidade. 
- Co fin de previr comportamentos disrutivos ou mesmo de acoso, facer un seguimento do alumnado, en especialdos cambios que 

houbera no comportamento, como rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou compañeira,illamento nos tempos de 
lecer... Nestes casos deberase comunicar esa información ao titor ou titora, quen a transmitirá á Xefatura de Estudos e ao 
Departamento de Orientación. 
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- Informar ou solicitar información ao profesor titor ou profesora titora, non só sobre o rendemento académicodo alumnado, senón 
tamén sobre o seu comportamento, atendendo en especial á información recibida ao inicio decurso co fin de previr condutas 
disrutivas e facilitar o establecemento dun clima positivo na aula. 

- Intercambiar información coas familias, a través do profesor titor ou profesora titora ou directamente na hora de atención a pais, 
sobre o rendemento académico e o comportamento, tentando buscar solucións nos casos de que exista un conflito. 

- Manter unha actitude dialogante e tolerante e un clima respectuoso con todos os membros da comunidade educativa que 
favorezan a toma de decisións por consenso. 

- Intercambiar información sobre a conduta do alumnado e o rendemento académico entre os membros dodepartamento nos casos 
nos que sexa posible. 

- Solicitar ao Departamento de Orientación información sobre as calidades psicolóxicas e a situación persoal relacionadas co 
comportamento do alumnado e as consecuencias no seu rendemento académico, así como as estratexias para a resolución dos 
conflitos, se fose o caso. 

Moitas destas accións figuran tanto nos contidos de cada unha das materias como nos criterios que utilizamos para avaliar ditos 
contidos e, ademais, están en consonancia coa metodoloxía que vai caracterizar a nosa práctica docente diaria. 
 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

Neste curso 2021-22, o departamento de Matemáticas seguindo as indicacións do protocolo publicado pola Consellería o 31 de 
agosto que no seu punto 3.5 di “Evitaranse aquelas actividades que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de convivencia o 
clases, así como as que exixan unha especial proximidade” evita polo momento a realización de actividades. 

Deixamos a posibilidade de organizar algunha actividade complementaria e extraescolar no caso de que mellore a situación sanitaria, 
neste caso tentaremos informar coa maior brevidade posible. 

 
15. CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
Nas reunións do Departamento de Matemáticas o profesorado intercambiará información que permita determinar o grao en que o 

alumnado consegue acadar os obxectivos establecidos no Programación Didáctica e así, coñecidas as principais dificultades atopadas, 
tomar as decisións que permitan reconducir os erros e afrontar os problemas de aprendizaxe. Todo isto quedará reflectido ao longo do 
curso no libro de actas do departamento. 

Ao remate de cada curso revisarase a Programación Didáctica inicial a partir dos datos recollidos no libro de actas e das 
cualificacións obtidas polos alumnos e alumnas nas materias correspondentes ao Departamento de Matemáticas. 

Serán avaliados os seguintes elementos: 
 A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 
 A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 
 A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias básicas. 
 A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de cualificación. 
 As medidas de atención á diversidade empregadas. 
 programa para a recuperación de materias pendentes de superar de cursos anteriores. 
 desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das relacionadas co Plan Anual de Lectura do 

centro, coa integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación e co Plan de Convivencia. 
As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar nun informe e serán incorporadas á Memoria final do 

Departamento xunto cunha proposta de medidas correctoras que se terán en conta no deseño da Programación Didáctica do seguinte 
curso. 
 
 
16.  APROBACIÓN 
 

A programación didáctica LOMCE do Departamento de Matemáticas para o curso 2021-2022  é coñecida e aprobada por todos os 

seus membros. 

 

Eloy Trastoy Vázquez   Mª del Carmen Soto Navaza   Miguel Ángel Docasar Areán 
 

 

 

Sonia Ledo Vázquez   María Aurora López del Río   Cristina García Gandoy 

 


