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1.  OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
 

 
O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida 
activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación 
superior.   

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española 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. 

j) 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. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír 

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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2. DESCRITORES 

 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía 

Coidado do ámbito natural e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co ámbito natural de 

xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable 

dos recursos naturais para 

promover un desenvolvemento 

sostible. 

-  Respectar e preservar a vida dos 

seres vivos do seu ámbito.  

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

ámbito natural e as repercusións 

para a vida futura. 

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos de 

vida saudable en canto á 

alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a 

visión social da estética do corpo 

humano fronte ao coidado 

saudable deste. 

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia 

na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, 

químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, comprender o que 

acontece ao noso redor e 

responder a preguntas. 

Manexo de elementos 

matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 

magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, 

criterios de medición e codificación 

numérica, etc. 
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-  Comprender e interpretar a 

información presentada en formato 

gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 

linguaxe matemática. 

Razoamento lóxico e 

resolución de problemas 

-  Organizar a información utilizando 

procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

os datos e as estratexias 

apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de 

problemas a situacións da vida 

cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable cara 

á lectura. 

Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 

coherencia.  

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 

estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 

elaborar textos escritos e orais.  

-  Compoñer distintos tipos de textos 

creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de 

comunicación en calquera 

contexto: quenda de palabra, 

escoita atenta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de 

comunicación non verbal, ou en 

diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 

Comunicación noutras 

linguas 

-  Entender o contexto sociocultural 

da lingua, así como a súa historia 

para un mellor uso desta. 

-  Manter conversacións noutras 

linguas sobre temas cotiáns en 

distintos contextos. 
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-  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 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a 

busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas 

fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e facer publicidade de 

información propia derivada de 

información obtida a través de 

medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar as distintas canles de 

comunicación audiovisual para 

transmitir informacións diversas. 

-  Comprender as mensaxes que 

veñen dos medios de 

comunicación. 

Utilización de ferramentas 

dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 

construción de coñecemento.  

-  Actualizar o uso das novas 

tecnoloxías para mellorar o traballo 

e facilitar a vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos no uso das 

tecnoloxías. 

Conciencia e expresións 

culturais 

Respecto polas 

manifestacións culturais 

propias e alleas 

-  Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial nas 

súas distintas vertentes (artístico-

literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 

contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como 

unha fonte de riqueza persoal e 

cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 

do pensamento científico. 
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Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

desde códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética 

no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións 

con sentido estético. 

Competencias sociais e 

cívicas 

Educación cívica e 

constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, 

adquirir unha idea da realidade 

histórica a partir de distintas fontes, 

e identificar as implicacións que ten 

vivir nun Estado social e 

democrático de dereito 

referendado por unha constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 

convivencia cidadá no contexto da 

escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de 

convivencia e traballo e para a 

resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 

participación activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 

opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos valores. 

-  Concibir unha escala de valores 

propia e actuar conforme a ela. 

-  Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos 

distintos ritmos e potencialidades.  

-  Involucrarse ou promover accións 

cun fin social. 
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Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais 

apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo superando 

as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en 

función da dificultade da tarefa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 

coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa e 

confianza nas posibilidades de 

alcanzar obxectivos. 

-  Darlle prioridade á consecución de 

obxectivos de grupo sobre intereses 

persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes 

posibilidades desde coñecementos 

previos do tema. 

-  Configurar unha visión de futuro 

realista e ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades no ámbito 

que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 

consecución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para 

iniciar ou promover accións novas.  

-  Asumir riscos no desenvolvemento 

das tarefas ou dos proxectos.  

-  Actuar con responsabilidade social e 

sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais 

como aprendiz: estilos de 

aprendizaxe, intelixencias múltiples, 

funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as 

motivacións persoais en favor da 

aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos de aprendizaxe. 
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Ferramentas para estimular 

o pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do 

pensamento creativo, crítico, 

emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión rigorosa 

dos contidos 

Planificación e avaliación da 

aprendizaxe 

-  Planificar os recursos necesarios e 

os pasos que hai que realizar no 

proceso de aprendizaxe. 

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 

decisións sobre os pasos seguintes 

en función dos resultados 

intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos 

de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de 

aprendizaxe. 
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3.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 

desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei, 
son: 
 

1.  Comunicación lingüística. 
2.  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3.  Competencia dixital. 
4.  Aprender a aprender.  
5.  Competencias sociais e cívicas.  
6.  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
7.  Conciencia e expresións culturais. 

 
No proxecto de Matemáticas I, tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das 

competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva 
no currículo incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que permitirán ao alumnado avanzar cara 
aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valoralos, utilízanse os 
estándares de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, 
poñeranse en relación coas competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o desempeño 
alcanzado en cada unha delas. 
 

A materia de Matemáticas I utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar 
esta linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos axeitados con  propiedade abonda. Así mesmo, 
a comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o 
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.  
 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias 
fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para definir 
problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Estas 
competencias son, xa que logo, as máis traballadas na materia. 
 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios 
dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nos 
que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, modos 
xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias 
para comunicarse, recadar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e 
o tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha 
visión actualizada da actividade científica. 
 

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modos teóricos 
fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o 
que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire a 
capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente curso 
e no próximo.  

Esta materia favorece o traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como 
a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das 
competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura 
cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e da tecnoloxía e permite formar unha opinión 
fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico.  
 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico 
de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese ata a 
obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía, a resolución 
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de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por 
un traballo organizado e con iniciativas propias.  
 

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

4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 

Na programación do Departamento de Matemáticas téñense en conta os seguintes principios: 

 

• 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.  

• 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.  
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Unidade 1: Álxebra de matrices 

1.  TEMPORALIZACIÓN     2ª e 3ª semanas de febreiro. 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

  Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para resolver problemas. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 
% 

     

Matrices 

-  Conceptos básicos: vector 
fila, vector columna, dimensión, 
matriz cadrada, traspuesta, 
simétrica, triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un 
número, produto. Propiedades. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha 
matriz polo método de Gauss. 

-  Resolución de ecuacións 
matriciales. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e 
independencia lineal. 
Propiedade fundamental. 

-  Obtención dunha 

n-upla combinación lineal 
doutras. 

-  Constatación de se un 
conxunto de n-uplas son L.D. ou 
L.I. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha 
matriz por observación dúas 

  1.  Coñecer e utilizar 

eficazmente as 

matrices, as súas 

operacións e as súas 

propiedades. 

  1.1.  Realiza operacións 

combinadas con 

matrices. 
CMCT, 

CAA 

1,5% 

  2.  Coñecer o 

significado de rango 

dunha matriz e 

calculalo mediante o 

método de Gauss. 

 

  2.1.  Calcula o rango 

dunha matriz numérica. 
CMCT, 

CAA, 

SIEP 

1,5% 

  2.2.  Relaciona o rango 

dunha matriz coa 

dependencia lineal das 

súas filas ou as súas 

columnas. 

1,5% 

  3.  Resolver 

problemas algebraicos 

mediante matrices e 

as súas operacións. 

  3.1.  Expresa un 

enunciado mediante 

unha relación matricial, 

resólveo e interpreta a 

solución dentro do 

contexto do enunciado. 
CCL, 

CMCT, 

             CD 

1,5% 

Unidades 2º Bac CT 
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seus elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha 
matriz polo método de Gauss. 

-  Discusión do rango dun matriz 
dependente dun parámetro. 

 

Unidade 2: Determinantes 

1.  TEMPORALIZACIÓN     4ª semana de febreiro e 1ª semana de marzo. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades, calcular o seu valor e aplicalos á 

obtención do rango dunha matriz. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     

Determinantes de ordes dúas e 
tres 

-  Determinantes de orde dúas. 
Propiedades. 

-  Determinantes de orde tres. 
Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de 
orde tres pola regra de Sarrus. 

Determinantes de orde n 

-  Menor dunha matriz. Menor 
complementario e adxunto dun 
elemento dunha matriz 
cadrada. Propiedades. 

 1.  Dominar o 

automatismo para o 

cálculo de 

determinantes. 

1.1.  Calcula o valor 

numérico dun determinante 

ou obtén a expresión dun 

determinante 3 x 3 con 

algunha letra. 

CMCT, 

CD 

1% 
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-  Desenvolvemento dun 
determinante polos elementos 
dunha liña. 

-  Cálculo dun determinante 
“facendo ceros” nunha das súas 
liñas. 

-  Aplicacións das propiedades 
dos determinantes no cálculo 
destes e na comprobación de 
identidades. 

Rango dunha matriz mediante 
determinantes 

-  O rango dunha matriz como a 
máxima orde dos seus menores 
non nulos. 

-  Determinación do rango 
dunha matriz a partir dos seus 
menores. 

Cálculo da inversa dunha 
matriz 

-  Expresión da inversa dunha 
matriz a partir dos adxuntos dos 
seus elementos. 

-  Cálculo da inversa dunha matriz 
mediante determinantes. 

  2.  Coñecer as 

propiedades dos 

determinantes e 

aplicalas para o 

cálculo destes. 

 

  2.1.  Obtén o 

desenvolvemento (ou o 

valor) dun determinante no 

que interveñen letras, 

facendo uso razoado das 

propiedades dos 

determinantes. 

  2.2.  Recoñece as 

propiedades que se utilizan 

nas igualdades entre 

determinantes. 

CCL, 

CMCT 

1% 

 

 

 

 

1% 

  3.  Coñecer a 

caracterización do 

rango dunha matriz 

pola orde dos seus 

menores, e aplicala 

a casos concretos. 

 

 3.1.  Acha o rango dunha 

matriz numérica mediante 

determinantes. 

3.2.  Discute o valor do rango 

dunha matriz na que 

intervén un parámetro. 

 

CMCT, 

SIEP 

1% 

 

 

1,5% 

  4.  Calcular a 

inversa dunha 

matriz mediante 

determinantes. 

  4.1.  Reconoce la existencia 

o no de la inversa de una 

matriz y la calcula en su caso. 

CMCT, 

CAA 

1,5% 

 

Unidade 3: Sistemas de ecuacións 

1.  TEMPORALIZACIÓN       2ª e 3ª semanas de marzo. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar as matrices e os determinantes para interpretar os sistemas de ecuacións e resolvelos mediante 

diversos métodos. Facer uso dos sistemas na resolución de problemas. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

Sistemas de ecuaciones 
lineales 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformaciones que 
mantienen la equivalencia. 

-  Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación geométrica de 
un sistema de ecuaciones con 
dos o tres incógnitas según 
sea compatible o 
incompatible, determinado o 
indeterminado. 

Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss.  

Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

-  Aplicación de la regla de 
Cramer a la resolución de 
sistemas.  

Sistemas homogéneos 

-  Resolución de sistemas 
homogéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y la 
resolución de sistemas 
dependientes de uno o más 
parámetros. 

Expresión matricial de un 
sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 
ecuaciones dados en forma 
matricial. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de 

ecuaciones de un problema, 

  1.  Dominar os 

conceptos e a 

nomenclatura 

asociados aos 

sistemas de ecuacións 

e as súas solucións 

(compatible, 

incompatible, 

determinado, 

indeterminado), e 

interpretalos 

geométricamente 

para 2 e 3 incógnitas. 

 

 1.1.  Coñece o que significa 

que un sistema sexa 

incompatible ou 

compatible, determinado 

ou indeterminado, e aplica 

este coñecemento para 

formar un sistema dun 

certo tipo ou para 

recoñecelo. 

  1.2.  Interpreta 
geométricamente sistemas 
lineais de 2, 3 ou 4 
ecuacións con 2 ou 3 
incógnitas. 

CMCT, 

CCL 

0,5% 

 

 

 

 

 

 

0,5% 

  2.  Coñecer e aplicar 

o método de Gauss 

para estudar e 

resolver sistemas de 

ecuacións lineais. 

CMCT, 

CCL 

CMCT, 

CEC 

1% 

  2.1.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo 

método de Gauss. 

  3.  Coñecer o 

teorema de Rouché e 

a regra de Cramer e 

utilizalos para a 

discusión e a 

resolución de 

sistemas de 

ecuacións. 

 

  3.1.  Aplica o teorema de 

Rouché para dilucidar como 

é un sistema de ecuacións 

lineais con coeficientes 

numéricos. 
CMCT, 

SIEP 

1% 

   3.2.  Aplica a regra de 
Cramer para resolver un 
sistema de ecuacións 
lineais, 2 x 2 ou 3 x 3, con 
solución única. 

CMCT, 

SIEP 

CMCT, 

CAA 

1% 

  3.3.  Cataloga como é 
(teorema de Rouché) e 
resolve, no seu caso, un 
sistema de ecuacións 
lineais con coeficientes 
numéricos. 

1% 

  3.4.  Discute e resolve un 

sistema de ecuacións 

dependente dun 

parámetro. 

1% 

  4.  Resolver 

matricialmente 

  4.1.  Expresa 

matricialmente un sistema 
CMCT, 1% 
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resolución e interpretación de 

la solución. 

 

sistemas  n x n  

mediante a obtención 

da inversa da matriz 

dos coeficientes. 

de ecuacións e, se é 

posible, resólveo achando a 

inversa da matriz dos 

coeficientes.  

CCL 

  5.  Resolver 

problemas algebraicos 

mediante sistemas de 

ecuacións. 

 

 

1% 

 

Unidade 4: Vectores no espazo 

1.  TEMPORALIZACIÓN       4ª semana de marzo e 1ª semana de abril. 

2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a resolución de 

problemas xeométricos. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Vectores no espazo  

-  Operacións. Interpretación 
gráfica. 

-  Combinación lineal. 

-  Dependencia e 
independencia lineal. 

-  Base. Coordenadas. 

Produto escalar de vectores  

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do módulo dun 
vector. 

-  Obtención dun vector coa 
dirección doutro e módulo 
predeterminado. 

-  Obtención do ángulo 
formado por dous vectores. 

-  Identificación da 
perpendicularidad de dúas 
vectores. 

  1.  Coñecer os vectores 
do espazo 
tridimensional e as 
súas operacións, e 
utilizalos para a 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 

  1.1.  Realiza operacións elementais 
(suma e produto por un 
número) con vectores, dados 
mediante as súas 
coordenadas, comprendendo 
e manexando correctamente 
os conceptos de dependencia 
e independencia lineal, así 
como o de base. 

  1.2.  Domina o produto escalar de 
dous vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas 
propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas 
xeométricos (módulo dun 
vector, ángulo de dous 
vectores, vector proxección 
dun vector sobre outro e 
perpendicularidad de 
vectores). 

  1.3.  Domina o produto vectorial de 
dous vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

1,5% 

 

 

 

 

 

1,5% 

 

 

 

 

 

 

1,5% 
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-  Cálculo do vector e 
proxección dun vector sobre a 
dirección doutro. 

Produto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Obtención dun vector 
perpendicular a outros dous. 

-  Cálculo da área do 
paralelogramo determinado 
por dous vectores. 

Produto mixto de tres 
vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo do volume dun 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores. 

-  Identificación de se tres 
vectores son linealmente 
independentes mediante o 
produto mixto. 

propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas 
xeométricos (vector 
perpendicular a outros dous, 
área do paralelogramo 
determinado por dous 
vectores). 

  1.4.  Domina o produto mixto de 
tres vectores, o seu 
significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas 
propiedades, e aplícao á 
resolución de problemas 
xeométricos (volume do 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores, decisión de 
se tres vectores son 
linealmente independentes). 

 

 

 

 

 

 

1,5% 

Unidade 5: Puntos, rectas e planos no espazo 

1.  TEMPORALIZACIÓN     3ª e 4ª semanas de abril. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos. Resolver problemas afíns: inclusión, paralelismo, 

posicións relativas, etcétera. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 
% 

Sistema de referencia no 
espazo 

-  Coordenadas dun punto. 

-  Representación de 
puntos nun sistema de 
referencia ortonormal. 

Aplicación dos vectores a 
problemas xeométricos 

  1.  Utilizar un sistema 

de referencia 

ortonormal no espazo e, 

nel, resolver problemas 

xeométricos facendo uso 

dos vectores cando 

conveña. 

 1.1.  Representa puntos 

de coordenadas sinxelas 

nun sistema de referencia 

ortonormal. 
CMCT, 

CAA 

1% 

  2.  Dominar as distintas 

formas de ecuacións de 

rectas e de planos, e 

  1.2.  Utiliza os vectores 

para resolver algúns 

problemas xeométricos: 

CMCT, 
1,25% 
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-  Punto que divide a un 
segmento nunha razón 
dada. 

-  Simétrico dun punto 
respecto doutro. 

-  Comprobación de se tres 
ou máis puntos están 
aliñados. 

Ecuacións dunhas recta 

-  Ecuacións vectorial, 
paramétricas, continua e 
implícita da recta. 

-  Estudo das posicións 
relativas de dúas rectas. 

Ecuacións dunhas plano 

-  Ecuacións vectorial, 
paramétricas e implícita 
dun plano. Vector normal. 

-  Estudo da posición 
relativa de dúas ou máis 
planos. 

-  Estudo da posición 

relativa dun plano e unha 

recta. 

utilizalas para resolver 

problemas afíns: 

pertenza de puntos a 

rectas ou a planos, 

posicións relativas de 

dúas rectas, de recta e 

plano, de dous planos... 

puntos de división dun 

segmento en partes 

iguais, comprobación de 

puntos aliñados, 

simétrico dun punto 

respecto doutro... 

CAA 

CCL, 

CMCT 

  2.1.  Resolve problemas 

afíns entre rectas 

(pertenza de puntos, 

paralelismo, posicións 

relativas) utilizando 

calquera das expresións 

(paramétricas, implícita, 

continua...). 

1,25% 

  2.2. Resolve problemas 

afíns entre planos 

(pertenza de puntos, 

paralelismo...) utilizando 

calquera das súas 

expresións (implícita ou 

paramétricas). 

CCL, 

CMCT 

1,25% 

  2.3.  Resolve problemas 

afíns entre rectas e 

planos. 

1,25% 

Unidade 6: Problemas métricos 

1.  TEMPORALIZACIÓN     1ª e 2ª semanas de maio. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e as ecuacións de rectas e 

planos para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, distancias, áreas, volumes... 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

Ángulos entre rectas e planos 

-  Vector dirección dunha 
recta e vector normal a un 
plano. 

 1.  Obter o ángulo que 

forman dúas rectas, unha 

recta e un plano ou dous 

planos. 

  1.1.  Calcula os ángulos entre 

rectas e planos. Obtén unha 

recta ou un plano coñecendo, 

como un dos datos, o ángulo 

CMCT, 

CCL 

0,75% 
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-  Obtención do ángulo entre 
dúas rectas, entre dous 
planos ou entre recta e plano. 

Distancia entre puntos, 
rectas e planos 

-  Cálculo da distancia entre 
dous puntos. 

-  Cálculo da distancia dun 
punto a unha recta por 
diversos procedementos. 

-  Distancia dun punto a un 
plano mediante a fórmula. 

-  Cálculo da distancia entre 
dúas rectas por diversos 
procedementos. 

Área dun triángulo 

 e volume dun tetraedro 

-  Cálculo da área dun 
paralelogramo e dun 
triángulo. 

-  Cálculo do volume dun 
paralelepípedo e dun 
tetraedro. 

Lugares xeométricos no 
espazo 

-  Plano mediador dun 
segmento. 

-  Plano bisector dun ángulo 
diedro. 

-  Algunhas cuádricas (esfera, 
elipsoide, hiperboloide, 
paraboloide) como lugares 
xeométricos. 

-  Obtención do centro e do 

radio dunha esfera dada 

mediante a súa ecuación. 

que forma con outra figura 

(recta ou plano). 

  2.  Achar a distancia 

entre dous puntos, dun 

punto a unha recta, dun 

punto a un plano ou 

entre dúas rectas que se 

cruzan. 

 

  2.1.  Acha a distancia entre 

dous puntos ou dun punto a un 

plano. 

CMCT, 

SIEP 

0,75% 

  2.2.  Acha a distancia dun 

punto a unha recta mediante o 

plano perpendicular á recta que 

pasa polo punto, ou ben 

facendo uso do produto 

vectorial. 

CMCT, 

SIEP 

CMCT, 

CAA 

0,75% 

  2.3.  Acha a distancia entre 

dúas rectas que se cruzan, 

xustificando o proceso seguido. 

1% 

  3.  Achar áreas e 

volumes utilizando o 

produto vectorial ou o 

produto mixto de 

vectores. 

 

  3.1.  Acha a área dun 

paralelogramo ou dun 

triángulo. 

0,75% 

 

 

0,75% 

3.2.  Acha o volume dun 

paralelepípedo ou dun 

tetraedro. 

  4.  Resolver problemas 

métricos variados. 

 

  4.1.  Acha o simétrico dun 

punto respecto dunha recta ou 

dun plano. 

0,75% 

  4.2.  Resolve problemas 

xeométricos nos que interveñan 

perpendicularidades, distancias, 

ángulos, incidencia, 

paralelismo... 

CMCT, 

CAA 

CMCT, 

CEC 

1% 

  5.  Obter 

analiticamente lugares 

xeométricos. 

 

  5.1.  Obtén a expresión 

analítica dun lugar xeométrico 

espacial definido por algunha 

propiedade, e identifica a figura 

de que se trata. 
 

0,5% 

  5.2.  Escribe a ecuación dunha 

esfera a partir do seu centro e o 

seu radio, e recoñece o centro e 

o radio dunha esfera dada pola 

súa ecuación. 

CMCT, 

CEC 

CMCT, 

SIEP 

0,5% 

  5.3.  Relaciona a ecuación dun 

elipsoide, hiperboloide ou 

paraboloide coa súa 

representación gráfica. 

0,5% 



21 
 

Unidade 7: Límites de funcións. Continuidade 

1.  TEMPORALIZACIÓN       2ª, 3ª e 4ª semanas de setembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas técnicas.  

  2. Profundar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que do mesmo 

derívanse.  

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 
e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 
(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     

Límite dunha función 

-  Límite dunha función cando  

x → +,  

x → –  o  x → a.  
Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites 
finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos do mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a 
outro. 

-  Operacións con expresións 
infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites 
inmediatos (operacións con 
límites finitos evidentes ou 
comparación de infinitos de 
distinta orde). 

-  Indeterminación. 
Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites x → +  o 

x → –: 

-  Cociente de polinomios ou 
doutras expresións infinitas. 

-  Diferenza de expresións 
infinitas. 

-  Potencia. Número  e. 

-  Cálculo de límites x → a–,  

 1.  Dominar o 

concepto de límite 

nas súas distintas 

versións, coñecendo 

a súa interpretación 

gráfica e o seu 

enunciado preciso. 

 

 

 

2.  Calcular límites 

de todo tipo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.  A partir dunha expresión 

do tipo  

( )
x
límf x

→
= 

 
[ puede ser  +,  –,  a–,  a+  o  

a; y   puede ser  +,  –  o  l] 

la representa gráficamente y 

describe correctamente la 

propiedad que lo caracteriza 

(dado un 

 > 0  existe un  ..., o bien, 

dado  k  existe  h...). 

CCL, 

CMCT 

0,5% 

  2.1.  Calcula límites 

inmediatos que só requiran 

coñecer os resultados 

operativos e comparar 

infinitos. 

2.2.  Calcula límites  (x → +  

o  x → –)  de cocientes ou de 

diferenzas. 

  2.3.  Calcula límites  (x → +  

o  x → –)  de potencias. 

  2.4.  Calcula límites  (x → c)  

de cocientes, distinguindo, se 

o caso esíxeo, cando  x → c+  e 

cando  x → c-. 

  2.5.  Calcula límites  (x → c)  

de potencias. 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

 

1% 
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x → a+,  x → a: 

-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias. 

Regra de L’Hôpital 

-  Cálculo de límites mediante 
a regra de L’Hôpital. 

Continuidade. 
Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. 
Tipos de descontinuidade.  

Continuidade nun intervalo 

-  Teoremas de Bolzano, 
Darboux e Weierstrass. 

-  Aplicación do teorema de 

Bolzano para detectar a 

existencia de raíces e para 

separalas. 

  

 

 

3.  Coñecer o 

concepto de 

continuidade nun 

punto e os distintos 

tipos de 

descontinuidades. 

  4.  Coñecer a regra 
de L’Hôpital e 
aplicala ao cálculo 
de límites. 

   

5.  Coñecer o 

teorema de Bolzano 

e aplicalo para 

probar a existencia 

de raíces dunha 

función. 

   

 

    3.1.  Recoñece se unha 

función é continua nun punto 

ou o tipo de descontinuidade 

que presenta nel. 

CMCT, 

SIEP 

1% 

CMCT, 

SIEP 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1% 

4.1.  Calcula límites aplicando 

a regra de L’Hôpital. 

 

  5.1.  Enuncia o teorema de 

Bolzano nun caso concreto e 

aplícao á separación de raíces 

dunha función. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

1% 

Unidade 8: Derivadas 

1.  TEMPORALIZACIÓN     1ª e 2ª semanas de outubro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das funcións. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 
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Derivada dunha función nun 
punto 

-  Taxa de variación media. 

-  Derivada dunha función nun 
punto. Interpretación. Derivadas 
laterais. 

-  Obtención da derivada dunha 
función nun punto a partir da 
definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica 
aproximada da función derivada 
doutra dada pola súa gráfica.  

-  Estudo da derivabilidad dunha 
función nun punto estudando as 
derivadas laterais. 

Regras de derivación 

-  Regulas de derivación das 
funcións elementais e dos 
resultados operativos. 

-  Derivada da función inversa 
doutra.  

-  Derivada dunha función 
implícita. 

-  Derivación logarítmica. 

Diferencial dunha función 

-  Concepto de diferencial dunha 
función. 

-  Aplicacións. 

 1.  Dominar os 

conceptos asociados á 

derivada dunha función: 

derivada nun punto, 

derivadas laterais, 

función derivada? 

 

 1.1.  Asocia a gráfica dunha 

función á da súa función 

derivada. 

CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

CD 

1% 

  1.2.  Acha a derivada dunha 

función nun punto a partir da 

definición. 

1% 

  1.3.  Estuda a derivabilidad 

dunha función definida “a 

anacos”, recorrendo ás 

derivadas laterais no “punto 

de empalme”. 

1% 

  2.  Coñecer as regras de 

derivación e utilizalas 

para achar a función 

derivada doutra. 

  2.1.  Acha as derivadas de 

funcións non triviais. 

CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

1% 

  2.2.  Utiliza a derivación 

logarítmica para achar a 

derivada dunha función que o 

requira. 

1% 

  2.3.  Acha a derivada dunha 

función coñecendo a da súa 

inversa. 

1% 

  2.4. Acha a derivada dunha 

función implícita. 
1% 

 

Unidade 9: Aplicacións das derivadas 

1.  TEMPORALIZACIÓN    3ª e 4ª semanas de outubro. 

2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento, 
concavidade...) e para optimizar funcións.  

  2. Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 
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Aplicacións da primeira derivada 

-  Obtención da tanxente a unha 
curva nun dos seus puntos. 

-  Identificación de puntos ou 
intervalos nos que a función é 
crecente ou decrecente. 

-  Obtención de máximos e mínimos 
relativos. 

-  Resolución de problemas de 
optimización. 

Aplicacións da segunda derivada 

-  Identificación de puntos ou 
intervalos nos que a función é 
cóncava ou convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

Teoremas de Rolle e do valor medio 

-  Constatación de se unha función 
cumpre ou non as hipóteses do 
teorema do valor medio ou do 
teorema de Rolle e obtención do 
punto onde cumpre (no seu caso) a 
tese.  

-  Aplicación do teorema do valor 
medio á demostración de diversas 
propiedades.  

Teorema de Cauchy e regra de 
L’Hôpital 

-  O teorema de Cauchy como 
xeneralización do teorema do valor 
medio. 

-  Enfoque teórico da regra de L’Hôpital 
e a súa xustificación para partir do 
teorema de Cauchy. 

  1.  Achar a ecuación 

da recta tanxente a 

unha curva nun dos 

seus puntos. 

 1.1.  Dada unha función, 

explícita ou implícita, acha a 

ecuación da recta tanxente 

nun dos seus puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1,75% 

  2.  Coñecer as 

propiedades que 

permiten estudar 

crecementos, 

decrecementos, 

máximos e mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., e 

sabelas aplicar en casos 

concretos. 

  2.1.  Dada unha función, 

sabe decidir se é crecente ou 

decrecente, cóncava ou 

convexa, obtén os seus 

máximos e mínimos relativos 

e os seus puntos de inflexión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

1,75% 

  3.  Dominar as 

estratexias necesarias 

para optimizar unha 

función. 

  3.1.  Dada unha función, 

mediante a súa expresión 

analítica ou mediante un 

enunciado, atopa en que caso 

presenta un máximo ou un 

mínimo. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

1,75% 

  4.  Coñecer os 

teoremas de Rolle e do 

valor medio, e aplicalos 

a casos concretos. 

  4.1.  Aplica o teorema de 

Rolle ou o do valor medio a 

funcións concretas, probando 

se cumpre ou non as 

hipóteses e pescudando, no 

seu caso, onde se cumpre a 

tese. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1,75% 

Unidade 10: Representación de funcións 

1.  TEMPORALIZACIÓN      1ª e 2ª semanas de novembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e 

dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, 

exponenciais, logarítmicas... 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     

Ferramentas básicas para a 
construción de curvas 

-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas 
e ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos 
de inflexión, cortes cos 
eixos... 

Representación de funcións 

-  Representación de 
funcións polinómicas. 

-  Representación de 
funcións racionais. 

-  Representación de funcións 
calquera. 

1.  Coñecer o papel que 
desempeñan as ferramentas 
básicas da análise (límites, 
derivadas...) na 
representación de funcións e 
dominar a representación 
sistemática de funcións 
polinómicas, racionais, 
trigonométricas, con radicais, 
exponenciais, logarítmicas... 

 1.1.  Representa funcións 

polinómicas. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 

0,75% 

  1.2.  Representa funcións 

racionais. 
1,25% 

  1.3.  Representa funcións 

trigonométricas. 
1,25% 

  1.4.  Representa funcións 

exponenciais. 
1,25% 

  1.5.  Representa funcións 

nas que interveña o valor 

absoluto. 

1,25% 

  1.6.  Representa outros tipos 

de funcións. 
1,25% 

 

Unidade 11:  Cálculo de primitivas 

1.  TEMPORALIZACIÓN     3ª e 4ª semanas de novembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais e utilizar os métodos de substitución e “por 

partes”, así como o método de integración de funcións racionais, para obter primitivas doutras funcións. 

 3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     

Primitiva dunha función 

-  Obtención de primitivas de 
funcións elementais. 

 1.  Coñecer o 

concepto de 

primitiva dunha 

función e obter 

primitivas das 

funcións 

elementais. 

1.1.  Acha a primitiva 

dunha función elemental 

ou dunha función que, 

mediante simplificacións 

adecuadas, transfórmase 

en elemental desde a 

óptica da integración. 

CMCT, 

CAA 

2% 
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-  Simplificación de expresións 
para facilitar a súa integración:

( )
( )

P x k
Q x

x a x a
= +

− −
 

- Expresión dun radical como 
produto dun número por unha 
potencia de x.   
- Simplificacións 

trigonométricas. 

- Cambio de variables baixo o 

signo integral 

-  Obtención de primitivas 
mediante cambio de variables: 
integración por substitución. 
- Integración “por partes” 
-Descomposición dunha función 
racional 
-  Cálculo da integral dunha 
función racional 
descompoñéndoa en fraccións 
elementais. 

  2.  Dominar os 

métodos básicos 

para a obtención de 

primitivas de 

funcións: 

substitución, “por 

partes”, integración 

de funcións 

racionais. 

  2.1.  Acha a primitiva 

dunha función utilizando o 

método de substitución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

2% 

  2.2.  Acha a primitiva 

dunha función mediante a 

integración “por partes”. 

2% 

  2.3.  Acha a primitiva 

dunha función racional 

cuxo denominador non 

teña raíces imaxinarias. 

2% 
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Unidade 12:   A integral definida 

1.  TEMPORALIZACIÓN      1ª ,2ª e 3ª semanas de decembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Relacionar o cálculo da área baixo a gráfica dunha función coa primitiva da mesma.  

  2. A partir do teorema fundamental do cálculo, deseñar procedementos que permitan calcular áreas e 

volumes. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

Peso 

% 

     

Integral definida 

-  Concepto de integral 
definida. Propiedades. 

-  Expresión da área dunha 
figura plana coñecida 
mediante unha integral. 

Relación da integral co 
derivada 

-  Teorema fundamental 
do cálculo. 

-  Regra de Barrow. 

Cálculo de áreas e 
volumes mediante 
integrais 

-  Cálculo da área entre 
unha curva e o eixo  X. 

-  Cálculo da área 
delimitada entre dúas 
curvas. 

-  Cálculo do volume do 
corpo de revolución que 
se obtén ao virar un arco 
de curva ao redor do eixo  
X. 

-  Interpretación e cálculo 
dalgunhas integrais 
impropias. 

1.  Coñecer o concepto, 

a terminoloxía, as 

propiedades e a 

interpretación 

xeométrica da integral 

definida. 

  1.1.  Acha a integral dunha función,  

( )
b

a
f x dx , recoñecendo o recinto 

definido entre  y = f (x),  x = a,  x = b,  
achando as súas dimensións e 
calculando a súa área mediante 
procedementos xeométricos 
elementais. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1% 

  2.  Comprender o 

teorema fundamental 

do cálculo e a súa 

importancia para 

relacionar a área baixa 

unha curva cunha 

primitiva da función 

correspondente. 

2.1.  Responde a problemas teóricos 

relacionados co teorema 

fundamental do cálculo. 
CMCT, 

SIEP 

1% 

  3.  Coñecer e aplicar a 

regra de Barrow para o 

cálculo de áreas. 

 

  3.1.  Calcula a área baixa unha curva 

entre dúas abscisas. CCL, 

CMCT, 

CEC 

1% 

  3.2.  Calcula a área entre dúas 

curvas. 
1% 

  4.  Coñecer e aplicar a 

fórmula para achar o 

volume dun corpo de 

revolución. 

  4.1.  Acha o volume do corpo que se 

obtén ao virar un arco de curva ao 

redor do eixo  X. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

1% 

  5.  Utilizar o cálculo 

integral para achar áreas 

ou volumes de figuras 

ou corpos coñecidos a 

  5.1.  Acha a área dunha figura plana 

coñecida obtendo a expresión 

analítica da curva que a determina e 

integrando entre os límites 

CCL, 

CMCT, 

1% 
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partir das súas 

dimensións, ou ben para 

deducir as fórmulas 

correspondentes. 

adecuados. Ou ben, deduce a fórmula 

da área mediante o mesmo 

procedemento. 

CSYC 

  5.2.  Acha o volume dun corpo de 
revolución coñecido obtendo a 
expresión analítica dun arco de 

curvay = f (x)  cuxa rotación en torno 
ao eixo  X  determina o corpo, e 

calcula  ( )
2b

a
f x dx . 

1% 

 

 

Unidade 13: Azar e probabilidade 

1.  TEMPORALIZACIÓN      2ª e 3ª semanas de xaneiro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, 

probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, 
intersección de sucesos... 

-  Propiedades das operacións con 
sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia 
relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei 
dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

 1.  Coñecer e aplicar a 

linguaxe dos sucesos e a 

probabilidade asociada 

a eles, así como as súas 

operacións e 

propiedades. 

 

 1.1.  Expresa mediante 

operacións con sucesos un 

enunciado. 

  1.2.  Aplica as leis da 

probabilidade para obter a 

probabilidade dun suceso a 

partir das probabilidades 

doutros. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

0,75% 

 

 

1% 
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-  Xustificación das propiedades da 
probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para o 
cálculo de probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias 
nas que non se pode aplicar a lei de 
Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de 
dos sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades “a 
posteriori”. 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar 
gráficamente procesos e relacións 
probabilísticos: táboas de 
continxencia. 

-  Manexo e interpretación das 
táboas de continxencia para expor e 
resolver algúns tipos de problemas 
de probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar 
gráficamente procesos e relacións 
probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore 
para describir o proceso de 
resolución de problemas con 
experiencias compostas. Cálculo de 
probabilidades totais e 
probabilidades “a posteriori”. 

  2.  Coñecer os 

conceptos de 

probabilidade 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, probabilidade 

total e probabilidade “a 

posteriori”, e utilizalos 

para calcular 

probabilidades. 

  2.1.  Aplica os conceptos de 

probabilidade condicionada e 

independencia de sucesos para 

achar relacións teóricas entre 

eles. 

  2.2.  Calcula probabilidades 

expostas mediante enunciados 

que poden dar lugar a unha 

táboa de continxencia. 

  2.3.  Calcula probabilidades 

totais ou “a posteriori” 

utilizando un diagrama en 

árbore ou as fórmulas 

correspondentes. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

1,75% 

 

 

 

1,75% 

 

 

1,75% 

 

 



30 
 

Unidade 14: Distribucións de probabilidade 

1.  TEMPORALIZACIÓN    4ª semana de xaneiro e 1ª semana de febreiro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial para 

calcular probabilidades. 

  2. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal para 

calcular probabilidades. 

  3. Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas 

distribucións binomiais e utilizala eficazmente. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     

Distribucións estatísticas 

-  Tipos de variable. Representación 
gráfica e cálculo de parámetros. 

-  Interpretación de táboas e 
gráficas estatísticas. 

-  Obtención da media e da 
desviación típica dunha distribución 
estatística. 

Distribución de probabilidade de 
variable discreta 

-  Significado dos  parámetros µ e . 

-  Cálculo dos parámetros µ e  en 
distribucións de probabilidade de 
variable discreta dadas mediante 
unha táboa ou por un enunciado. 

Distribución binomial 

-  Recoñecemento de distribucións 
binomiales,  cálculo de 
probabilidades e obtención dos seus 
parámetros. 

Distribución de probabilidade de 
variable continua 

-  Comprensión das súas 
peculiaridades. 

-  Función de densidade. 

-  Recoñecemento de distribucións 
de variable continua. 

 1.  Coñecer as 

distribucións de 

probabilidade de 

variable discreta e 

obter os seus 

parámetros. 

  1.1.  Constrúe a táboa dunha 
distribución de probabilidade 
de variable discreta e calcula 

os seus parámetros  µ e . 

 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1% 

  2.  Coñecer a 

distribución binomial, 

utilizala para calcular 

probabilidades e obter 

os seus parámetros. 

 

  2.1.  Recoñece se una certa 

experiencia aleatoria pode ser 

descrita ou non mediante 

unha distribución binomial 

identificando nela  n  e  p. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

1% 

  2.2.  Calcula probabilidades 

nunha distribución binomial e 

acha os seus parámetros. 

1% 

  3.  Coñecer as 

distribucións de 

probabilidade de 

variable continua. 

  3.1.  Interpreta a función de 

probabilidade (ou función de 

densidade) dunha 

distribución de variable 

continua e calcula ou estima 

probabilidades a partir dela. 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP 

1% 

  4.  Coñecer a 

distribución normal, 

interpretar os seus 

parámetros e utilizala 

para calcular 

probabilidades. 

  4.1.  Manexa con destreza a 

táboa da  N (0, 1)  e utilízaa 

para calcular probabilidades. 
CMCT, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  4.2.  Coñece a relación que 
existe entre as distintas 
curvas normais e utiliza a 

1% 
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-  Cálculo de probabilidades a partir 
da función de densidade. 

Distribución normal 

-  Cálculo de probabilidades 
utilizando as táboas da N (0, 1). 

-  Aproximación da distribución 
binomial á normal. 

-  Identificación de distribucións 
binomiales que se poidan 
considerar razoablemente próximas 
a distribucións normais e cálculo de 
probabilidades nelas por paso á 
normal correspondente. 

 tipificación da variable para 
calcular probabilidades nunha 

distribución  N (µ, ). 

  4.3.  Obtén un intervalo 

centrado na media ao que 

corresponda unha 

probabilidade previamente 

determinada. 

1% 

  5.  Coñecer a 

posibilidade de utilizar 

a distribución normal 

para calcular 

probabilidades 

dalgunhas 

distribucións 

binomiales e utilizala 

eficazmente. 

  5.1.  Dada unha distribución 

binomial recoñece a 

posibilidade de aproximala 

por unha normal, obtén os 

seus parámetros e calcula 

probabilidades a partir dela. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

1% 

 

 

 

 
4.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos a utilización dos materiais seguintes: 

- Libro do alumnado para Matemáticas II. 

- Web do alumnado e a familia para Matemáticas II; esta web inclúe:  

- Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, lecturas interesantes 

relacionadas cos contidos, follas de cálculo, GeoGebra, etc.  

- Recursos para cada unidade, con contidos de repaso, problemas... 

- Web do profesorado para Matemáticas II. Esta web, ademais de ofrecer todos os recursos incluídos na web 

do alumnado, inclúe outros expresamente destinados aos docentes, como o solucionario de todas as 

actividades propostas no libro do alumnado, direccións da internet comentadas. 

 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da unidade: 

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nos distintos epígrafes; os 

exercicios e problemas resoltos axudarán ao alumnado para entender como se resolven problemas tipo; os 

exercicios e problemas guiados darán algunhas pautas que lle axudarán á hora de enfrontarse a certo tipo 

de problemas; e os exercicios e problemas propostos farán que consolide os procedementos e os conceptos 

estudados na unidade. 

- Calculadora: a aprendizaxe do uso dalgunhas funcións descoñecidas da calculadora é esencial neste curso. 

En moitas calculadoras descritivas pódese achar de maneira aproximada a área baixa unha curva dada pola 

súa ecuación. 

- Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que servirán ao estudante para ampliar 

coñecementos e axudaranlle a realizar as cuestións de ampliación. 

- Autoevaluación que se propón ao final da unidade. 

- O profesorado dispón dun xerador de avaliacións que permite crear varios modelos de exames resoltos con 

preguntas sobre cada un dos estándares de aprendizaxe da unidade. 
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Recursos dixitais 

 

Na web de Anaya dispoñemos de diferentes presentacións, simulacións e actividades interactivas 

que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a ampliación de contidos. 

Destacamos a presenza de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitude de complementos 

destinados ao reforzo e á ampliación nos distintos apartados da unidade. 
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Matemáticas aplicadas as 
Ciencias Sociais II 
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2.  OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 

 
A medida que as matemáticas foron alargando e diversificando o seu obxecto e a súa perspectiva, creceu 

a súa valoración como un instrumento indispensable para interpretar a realidade, así como unha forma de 
expresión de distintos fenómenos sociais, científicos e técnicos. Convértense así nun imprescindible 
vehículo de expresión e adquiren un carácter interdisciplinar que debe impregnar o seu proceso de ensino-
aprendizaxe.  

 
Mirar a realidade social nas súas diversas manifestacións económicas, artísticas, humanísticas, políticas, 

etc., desde unha perspectiva matemática e acometer desde ela os problemas que expón, implica 
desenvolver a capacidade de simplificar e abstraer para facilitar a comprensión; a habilidade para analizar 
datos, entresacar os elementos fundamentais do discurso e obter conclusións razoables; rigor nas 
argumentacións pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótese e contrastalas, e para deseñar 
diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os resultados obtidos a situacións análogas.  

 
Para logralo, resulta tan importante a creatividade como manter unha disposición aberta e positiva cara 

ás matemáticas que permita percibilas como unha ferramenta útil á hora de interpretar con obxectividade 
o mundo que nos rodea. Unha perspectiva que adquire o seu verdadeiro significado dentro dunha dinámica 
de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin o proceso de ensino-aprendizaxe desta 
materia.  

 
Neste contexto, a forte abstracción simbólica, o rigor sintáctico e a esixencia probatoria que definen o 

saber matemático, deben ter nesta materia unha relativa presenza. Pola súa banda, as ferramentas 
tecnolóxicas ofrecen a posibilidade de evitar tediosos cálculos que pouco ou nada achegan ao tratamento 
da información, permitindo abordar con rapidez e fiabilidade os cambiantes procesos sociais mediante a 
modificación de determinados parámetros e condicións iniciais. Non por iso debe deixarse de traballar a 
fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que 
lles poden levar a falsos resultados ou inducirlles a confusión nas conclusións.  

 
Tanto desde un punto de vista histórico como desde a perspectiva do seu papel na sociedade actual, 

poucas materias préstanse como esta a tomar conciencia de que as matemáticas son parte integrante da 
nosa cultura. Por iso, as actividades que se expoñan deben favorecer a posibilidade de aplicar as 
ferramentas matemáticas á análise de fenómenos de especial relevancia social, tales como a diversidade 
cultural, a saúde, o consumo, a coeducación, a convivencia pacífica ou o respecto ao medio ambiente.  

 
Converter a sociedade da información en sociedade do coñecemento require capacidade de procura 

selectiva e intelixente da información e extraer dela os seus aspectos máis relevantes, pero supón ademais 
saber dar sentido a esa procura. Por iso, sen menoscabo da súa importancia instrumental, hai que resaltar 
tamén o valor formativo das matemáticas en aspectos tan importantes como a procura da beleza e a 
harmonía, o estímulo da creatividade ou o desenvolvemento daquelas capacidades persoais e sociais que 
contribúan a formar cidadáns autónomos, seguros de si mesmos, decididos, curiosos e emprendedores, 
capaces de afrontar os retos con imaxinación e abordar os problemas con garantías de éxito.  
O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais obriga a 
formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao campo da economía ou a 
socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio. Por iso, e cun criterio exclusivamente 
propedéutico, a materia, dividida en dous cursos, estrutúrase ao redor de tres eixos: Aritmética e álxebra, 
Análise, Estatística e probabilidade. Os contidos do primeiro curso adquiren a dobre función de 
fundamentar os principais conceptos da análise funcional e ofrecer unha base sólida á economía e á 
interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. No segundo curso establécese de 
forma definitiva as achegas da materia a este bacharelato sobre a base do que será o seu posterior 
desenvolvemento na Universidade ou nos ciclos formativos da Formación Profesional. A estatística 
inferencial ou a culminación no cálculo infinitesimal das achegas da análise funcional son un bo exemplo 
diso. 
 

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e 
integrado no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial da 
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educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e habilidades 
adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o alumnado desenvolva unha 
visión ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a valoración das ideas alleas, a 
habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e o recoñecemento dos posibles erros 
cometidos. 
Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección de 
regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño conceptual, un 
constructo intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás 
formulacións que agora manexamos. 
 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 
desenvolvemento das seguintes capacidades:  

 
- Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar fenómenos sociais, 

con obxecto de comprender os retos que expón a sociedade actual.  
- Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de verificación. 

Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas como un argumento 
para contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

- Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando tratamentos 
matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e rigor e aceptando 
discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento.  

- Formular hipótese, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de problemas que 
permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si mesmo e creatividade.  

- Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, encadear 
unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias lóxicas.  

- Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na procura selectiva e o tratamento da 
información gráfica, estatística e algebraica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra índole, 
interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.  

- Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. Incorporar 
con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente.  

- Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo relacións 
entre as matemáticas e a contorna social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, actual e histórico, 
como parte da nosa cultura.  
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Unidade 1:    Sistemas de ecuacións. Método de Gauss 

1.  TEMPORALIZACIÓN     3ª e 4ª semanas de novembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método de Gauss, interpretar geométricamente as súas 

solucións para 2 e 3 incógnitas e aplicar estes coñecementos á resolución de problemas algebraicos. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Sistemas de ecuacións lineais 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que 
manteñen a equivalencia. 

-  Sistema compatible, 
incompatible, determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica 
dun sistema de ecuacións con 2 
ou 3 incógnitas segundo sexa 
compatible ou incompatible, 
determinado ou 
indeterminado. 

Sistemas graduados 

-  Transformación dun sistema 
noutro equivalente graduado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de 
sistemas polo método de 
Gauss.  

Sistemas de ecuacións 
dependentes dun parámetro 

-  Concepto de discusión dun 
sistema de ecuacións. 

-  Aplicación do método de 
Gauss á discusión de sistemas 
dependentes dun parámetro. 

  1.  Dominar os conceptos 
e a nomenclatura 
asociados aos 
sistemas de ecuacións 
e as súas solucións 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado...), e 
interpretar 
xeométricamente 
sistemas de 2 e 3 
incógnitas. 

 1.1.  Recoñece se un 

sistema é incompatible ou 

compatible e, neste caso, 

se é determinado ou 

indeterminado. 
CAA, 

CMCT, 

CCL, 

CSYC 

1% 

  1.2.  Interpreta 

xeométricamente sistemas 

lineais de 2, 3 ou 4 

ecuacións con 2 ou 3 

incógnitas. 

1% 

2.  Coñecer e aplicar o 

método de Gauss para 

estudar e resolver 

sistemas de ecuacións 

lineais. 

 

  2.1.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo 

método de Gauss. 
CMCT, 

CCL, 

CSYC 

1,25% 

  2.2.  Discute sistemas de 

ecuacións lineais 

dependentes dun 

parámetro polo método de 

Gauss. 

1,25% 

  3.  Resolver 

problemas alxébricos 

mediante sistemas de 

ecuacións. 

  3.1.  Expresa 

alxebricamente un 

enunciado mediante un 

sistema de ecuacións, 

resólveo e interpreta a 

solución dentro do 

contexto do enunciado. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

1,55 

Unidades 2º Bac CS 
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Resolución de problemas 
mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de 
ecuacións dun problema, 
resolución e interpretación da 
solución. 

 

Unidade 2: Álxebra de matrices 

1.  TEMPORALIZACIÓN     1ª ,2ª e 3ª semanas de decembro. 

2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións e utilizalas para resolver problemas. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Matrices 

-  Conceptos básicos: matriz 
fila, matriz columna, 
dimensión, matriz cadrada, 
trasposta, simétrica, 
triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un 
número, produto. 
Propiedades. 

-  Resolución de ecuacións 
matriciais. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa 
dunha matriz polo método 
de Gauss. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e 
independencia lineal.  

-  Obtención dunha 

n-upla combinación lineal 
doutras. 

 1.  Coñecer e utilizar 

eficazmente as 

matrices, as súas 

operacións e as súas 

propiedades. 

 

 1.1.  Realiza operacións 

combinadas con matrices 

(elementais). CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

1% 

  1.2.  Calcula a inversa dunha 

matriz polo método de Gauss. 
1,25% 

  1.3.  Resolve ecuacións 

matriciais. 
1,25% 

  2.  Coñecer o 

significado de rango 

dunha matriz e 

calculalo mediante o 

método de Gauss. 

 

  2.1.  Calcula o rango dunha 

matriz numérica. 

CAA, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

1,25% 

  2.2.  Calcula o rango dunha 

matriz que depende dun 

parámetro. 

1,25% 

  2.3.  Relaciona o rango dunha 

matriz coa dependencia lineal 

das súas filas ou das súas 

columnas. 

1% 

  3.  Resolver 

problemas alxebricos 

mediante matrices e 

as súas operacións. 

  3.1.  Expresa un enunciado 

mediante unha relación 

matricial e, nese caso, 

resólveo e interpreta a 

solución dentro do contexto 

do enunciado. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP 

1% 
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-  Constatación de se un 
conxunto de n-uplas son 
L.D. ou L.I. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha 
matriz por observación dos 
seus elementos (en casos 
evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha 
matriz polo método de 
Gauss. 

 

Unidade 3: Resolución de sistemas mediante determinantes 

1.  TEMPORALIZACIÓN      2ª e 3ª semanas de xaneiro. 

2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  Coñecer os determinantes e o seu cálculo e aplicalos ao manexo das matrices (rango, inversa) e á resolución 

de sistemas de ecuacións (Rouché, Cramer). 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Determinantes de ordes dúas e 
tres 

-  Determinantes de orde dúas e 
de orde tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de 
orde tres pola regra de Sarrus. 

Determinantes de orde catro 

-  Menor dunha matriz. Menor 
complementario e adxunto dun 
elemento dunha matriz cadrada. 
Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun 
determinante de orde catro polos 
elementos dunha liña. 

Rango dunha matriz mediante 
determinantes 

 1.  Coñecer os 

determinantes, o 

seu cálculo e a 

súa aplicación á 

obtención do 

rango dunha 

matriz. 

 

 1.1.  Calcula determinantes 

de ordes 2 x 2 e 3 x 3. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

SIEP. 

1% 

  1.2.  Recoñece as 

propiedades que se utilizan 

en igualdades entre 

determinantes (casos 

sinxelos). 

1% 

  1.3.  Calcula o rango dunha 

matriz. 
1% 

  1.4.  Discute o rango dun 

matriz dependente dun 

parámetro. 

1% 

  2.  Calcular a 

inversa dunha 

matriz mediante 

determinantes. 

  2.1.  Recoñece a existencia 

ou non da inversa dunha 

matriz e calcúlaa no seu 

caso. 

SIEP, 

CAA, 

1% 
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-  O rango dunha matriz como a 
máxima orde dos seus menores 
non nulos. 

-  Determinación do rango dunha 
matriz a partir dos seus menores. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de 
Rouché á discusión de sistemas 
de ecuacións. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á 
resolución de sistemas 
determinados. 

-  Aplicación da regra de Cramer á 
resolución de sistemas 
indeterminados. 

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas 
homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de 
Rouché e da regra de Cramer á 
discusión e resolución de sistemas 
dependentes dun parámetro. 

Cálculo da inversa dunha matriz 

-  Expresión da inversa dunha matriz 
a partir dos adxuntos dos seus 
elementos. Cálculo. 

Aplicalo á 

resolución de 

ecuacións 

matriciais. 

 

  2.2.  Expresa 

matricialmente un sistema 

de ecuacións e, se é posible, 

resólveo achando a inversa 

da matriz dos coeficientes. 

CMCT 1% 

  3.  Coñecer o 

teorema de 

Rouché e a regra 

de Cramer e 

utilizalos para a 

discusión e 

resolución de 

sistemas de 

ecuacións. 

  3.1.  Aplica o teorema de 

Rouché para dilucidar como 

é un sistema de ecuacións 

lineais con coeficientes 

numéricos. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

1% 

  3.2.  Aplica a regra de 

Cramer para resolver un 

sistema de ecuacións lineais 

con solución única. 

1% 

  3.3.  Estuda e resolve, no 

seu caso, un sistema de 

ecuacións lineais con 

coeficientes numéricos. 

1% 

  

 

Unidade 4: Programación lineal 

1.  TEMPORALIZACIÓN        A 4ª semana de xaneiro e 1ª e 2ª semanas de febreiro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer os fins e métodos da programación lineal e aplicalos á resolución de sinxelos problemas con dúas 

variables. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Elementos básicos 

-  Función obxectivo. 

  1.  Dados un 

sistema de 

inecuacións lineais e 

 1.1.  Representa o semiplano 

de solucións dunha inecuación 

lineal ou identifica a 

CEC, 

CCL, 

1% 
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-  Definición de restricións. 

-  Rexión de validez. 

Representación gráfica dun 
problema de programación 
lineal 

-  Representación gráfica das 
restricións mediante 
semiplanos. 

-  Representación gráfica do 
recinto de validez mediante 
intersección de semiplanos. 

-  Situación da función 
obxectivo sobre o recinto de 
validez para atopar a 
solución óptima. 

Álxebra e programación 
lineal 

-  Tradución á linguaxe 
alxébrica de enunciados 
susceptibles de ser 
interpretados como 
problemas de programación 
lineal e a súa resolución. 

unha función 

obxectivo, G,  

representar o 

recinto de solucións 

factibles e optimizar 

G. 

 

inecuación que corresponde a 

un semiplano. 

CAA, 

SEIP, 

CMCT 
  1.2.  A partir dun sistema de 

inecuacións, constrúe o recinto 

de solucións e interprétaas 

como tales. 

1% 

  1.3.  Resolve un problema de 

programación lineal con dúas 

incógnitas descrito de forma 

meramente alxébrica. 

1% 

  2.  Resolver 

problemas de 

programación lineal 

dados mediante un 

enunciado, 

enmarcando a 

solución dentro de 

leste. 

  2.1.  Resolve problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado 

sinxelo. 
CD, 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

1% 

  2.2.  Resolve problemas de 

programación lineal dados 

mediante un enunciado algo 

complexo. 

1% 

 

Unidade 5: Límites de funcións. Continuidade 

1.  TEMPORALIZACIÓN         3ª e 4ª semanas de febreiro e 1ª semana de marzo. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Revisar os conceptos e procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas técnicas. 

  2. Profundar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que do mesmo derívanse. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Límite dunha función 

-  Límite dunha función cando  x 

→ +, x → −  o  x → a.  
Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 
-  Operacións con límites finitos. 
 
Expresións infinitas 
-  Infinitos do mesma orde. 

 1.  Comprender o 

concepto de límite 

nas súas distintas 

versións de modo 

que se asocie a 

cada un deles unha 

representación 

gráfica adecuada. 

 

 1.1.  Representa gráficamente 

límites descritos 

analiticamente. 

CAA, 
CMCT, 

CEC 

0,75% 

  1.2.  Representa 

analiticamente límites de 

funcións dadas gráficamente. 

0,75% 
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-  Infinito de orde superior a 
outro. 

-  Operacións con expresións 
infinitas. 

 
Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites inmediatos 

(operacións con límites finitos 
evidentes ou comparación de 
infinitos de distinta orde).-  
Indeterminación.  

    Expresións indeterminadas. 
-  Cálculo de límites cando   

x → +  ou x → −: 
•  Cocientes de polinomios ou 

doutras expresións infinitas. 

•  Diferenzas de expresións 

infinitas. 

•  Potencias. 

-  Cálculo de límites cando       x 

→ a–, x → a+,  x → a: 
•  Cocientes. 

•  Diferenzas. 

•  Potencias sinxelas. 

 

Continuidade. 
Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. 
Causas de descontinuidade.  

-  Continuidade nun intervalo. 

  2.  Calcular límites 

de diversos tipos a 

partir da expresión 

analítica da 

función. 

 

  2.1.  Calcula límites 

inmediatos que só requiren 

coñecer os resultados 

operativos e comparar 

infinitos. CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

1,5% 

  2.2.  Calcula límites  (x → +  ou  x 

→ −)  de cocientes, de 
diferenzas e de potencias. 

1,5% 

  2.3.  Calcula límites  (x → c)  de 
cocientes, de diferenzas e de 
potencias distinguindo, se o 
caso o esixe, cando  

            x → c+  e cando x → c–. 

1,5% 

  3.  Coñecer o 

concepto de 

continuidade nun 

punto, 

relacionándoo coa 

idea de límite, e 

identificar a causa 

da 

descontinuidade. 

Estender o 

concepto á 

continuidade nun 

intervalo. 

  3.1.  Recoñece se unha 

función é continua nun punto 

ou, se non o é, a causa da 

descontinuidade. 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CSYC, 
SIEP 

1,5% 

  3.2.  Determina o valor dun 

parámetro para que unha 

función definida «a anacos» 

sexa continua no «punto de 

empalme». 

1,5% 

 

 

 

 

Unidade 6: Derivadas. Técnicas de derivación 

1.  TEMPORALIZACIÓN      2ª e 3ª semanas de marzo. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas de funcións. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Derivada dunha función nun 
punto 
-  Taxa de variación media. 

 1.  Dominar os 

conceptos asociados 

á derivada dunha 

1.1.  Asocia a gráfica dunha 

función á da súa función 

derivada. 

CCL, 

CD, 

1% 
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-  Derivada dunha función 
nun punto. Interpretación. 
Derivadas laterais. 
-  Obtención da derivada 
dunha función nun punto a 
partir da definición. 
-  Estudo da derivabilidade 
dunha función nun punto 
estudando as derivadas 
laterais. 
Derivabilidad das funcións 
definidas «a anacos» 
-  Estudo da derivabilidade 
dunha función definida a 
anacos no punto de 
empalme. 
-  Obtención da súa función 
derivada a partir das 
derivadas laterais. 
Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica 
aproximada da función 
derivada doutra dada pola 
súa gráfica.  
Regras de derivación 

-  Regulas de derivación das 
funcións elementais e dos 
resultados operativos. 

función: derivada nun 

punto, derivadas 

laterais, función 

derivada... 

 

  1.2.  Acha a derivada dunha 

función nun punto a partir da 

definición (límite do cociente 

incremental). 

CMCT, 

CAA 

1,5% 

  1.3.  Estuda a derivabilidade 

dunha función definida «a 

anacos», recorrendo ás 

derivadas laterais no «punto 

de empalme». 

1,5% 

  2.  Coñecer as regras 

de derivación e 

utilizalas para achar a 

función derivada 

doutra. 

  2.1.  Acha a derivada dunha 

función na que interveñen 

potencias, produtos e 

cocientes. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA 

2% 

  2.2.  Acha a derivada dunha 

función composta. 
2% 

 

Unidade 7: Aplicacións das derivadas 

1.  TEMPORALIZACIÓN    4ª semana de marzo e 1ª semana de abril. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento, 

concavidade...) e para optimizar funcións. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Aplicacións da primeira 
derivada 

 1.  Achar a ecuación 

da recta tanxente a 

unha curva nun dos 

seus puntos. 

 1.1.  Dada unha función, acha 

a ecuación da recta tanxente 

nun dos seus puntos. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

3% 



43 
 

-  Obtención da tanxente a 
unha curva nun dos seus 
puntos. 

-  Identificación de puntos 
ou intervalos nos que a 
función é crecente 
(decrecente). 

-  Obtención de máximos e 
mínimos relativos. 

Aplicacións da segunda 
derivada 

-  Identificación de puntos 
ou intervalos nos que a 
función é cóncava ou 
convexa. 

-  Obtención de puntos de 
inflexión. 

Optimización de funcións 

-  Cálculo dos extremos 
dunha función nun 
intervalo. 

-  Optimización de funcións 
definidas mediante un 
enunciado. 

  2.  Coñecer as 

propiedades que 

permiten estudar 

crecementos, 

decrecementos, 

máximos e mínimos 

relativos, tipo de 

curvatura, etc., e 

sabelas aplicar en 

casos concretos. 

  2.1.  Dada unha función, sabe 

decidir se é crecente ou 

decrecente, cóncava ou 

convexa, nun punto ou nun 

intervalo, obtén os seus 

máximos e mínimos relativos 

e os seus puntos de inflexión. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

3% 

  3.  Dominar as 

estratexias necesarias 

para optimizar unha 

función. 

  3.1.  Dada unha función 

mediante a súa expresión 

analítica ou mediante un 

enunciado, atopa en que 

casos presenta un máximo ou 

un mínimo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CD 

3% 

 

Unidade 8: Representación de funcións 

1.  TEMPORALIZACIÓN      3ª e 4ª semanas de abril. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e 

dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, 

exponenciais… 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Ferramentas básicas para a 
construción de curvas 

-  Dominio de definición, 
simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas e 
ramas parabólicas. 

  1.  Coñecer o papel que 
desempeñan as 
ferramentas básicas da 
análise (límites, 
derivadas...) na 
representación de 
funcións e dominar a 
representación 

  1.1.  Representa funcións 

polinómicas. CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC. 

1% 

  1.2.  Representa funcións 

racionais. 
2% 
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-  Puntos singulares, puntos 
de inflexión, cortes cos 
eixos... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións 
polinómicas. 

-  Representación de funcións 
racionais. 

-  Representación doutros tipos 
de funcións. 

sistemática de funcións 
polinómicas, racionais, 
con radicais, 
exponenciais, 
trigonométricas… 

  1.3.  Representa funcións 

trigonométricas. 
2% 

  1.4.  Representa funcións 

exponenciais. 
2% 

  1.5.  Representa outros 

tipos de funcións. 
2% 

Unidade 9: Integrais 

1.  TEMPORALIZACIÓN       1ª e 2ª semanas de maio. 

2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer as integrais na súa dobre vertente, primitivas e integral definida. Relacionalas mediante o teorema 

fundamental do cálculo e dominar sinxelos procedementos para a obtención de primitivas e para calcular 

áreas. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Primitiva dunha función 

-  Cálculo de primitivas de 
funcións elementais. 

-  Cálculo de primitivas de 
funcións compostas. 

Área baixa unha curva 

-  Relación analítica entre a 
función e a área baixo a 
curva. 

-  Identificación da 
magnitude que representa 
a área baixa a curva dunha 
función concreta. (Por 
exemplo: baixo unha 
función  v · t,  a área 
significa  v · t,  é dicir, 
espazo percorrido.) 

Teorema fundamental do 
cálculo 

-  Dada a gráfica dunha 
función  y = f (x),  elixir 

1.  Coñecer o concepto 

e a nomenclatura das 

primitivas (integrais 

indefinidas) e dominar 

a súa obtención (para 

funcións elementais e 

algunhas funcións 

compostas). 

 

 1.1.  Acha a primitiva 

(integral indefinida) dunha 

función elemental. CAA, 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

1,5% 

  1.2.  Acha a primitiva dunha 

función na que deba realizar 

unha substitución sinxela. 

1,5% 

  2.  Coñecer o proceso 

de integración e a súa 

relación coa área baixa 

unha curva. 

 

  2.1.  Asocia unha integral 

definida á área dun recinto 

sinxelo. 

CAA, 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD 

1,5% 

  2.2.  Coñece a regra de 

Barrow e aplícaa ao cálculo 

das integrais definidas. 

1,5% 

  3.  Dominar o cálculo 

de áreas 

comprendidas entre 

  3.1.  Acha a área do recinto 

limitado por unha curva e o 

eixo  X  nun intervalo. 

CD, 

CAA, 

1,5% 



45 
 

correctamente, entre 
varias, a gráfica de e   

y = F (x),  sendo  

( ) ( )= 
x

a
F x f x dx . 

-  Construcción aproximada da 

gráfica de  ( )
x

a
f x dx   a 

partir da gráfica de  y = f (x). 

Regra de Barrow 

-  Aplicación da regra de 
Barrow para o cálculo 
automático de integrais 
definidas. 

Área encerrada por unha 
curva 

-  O signo da integral. 
Diferenza entre “integral” e 
“área encerrada pola 
curva”. 

-  Cálculo da área encerrada 
entre unha curva, o eixo  X  
e dous abscisas. 

-  Cálculo da área encerrada 
entre dúas curvas. 

dúas curvas e o eixo  X  

nun intervalo. 

  3.2.  Acha a área 

comprendida entre dúas 

curvas. 

CEC, 

CSYC, 

SIEP 

1,5% 

 

Unidade 10: Azar e probabilidade 

1.  TEMPORALIZACIÓN      3ª e 4ª semanas de setembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, 

probabilidade total e probabilidade «a posteriori» e utilizalos para calcular probabilidades. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de sucesos, 
intersección de sucesos... 

-  Propiedades das operacións con 
sucesos. Leis de Morgan. 

Lei dos grandes números 

 1.  Coñecer e aplicar 

a linguaxe dos 

sucesos e a 

probabilidade 

asociada a eles así 

como as súas 

operacións e 

propiedades. 

 

 1.1.  Expresa mediante 

operacións con sucesos 

un enunciado. CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

1,5% 

  1.2.  Aplica as leis da 

probabilidade para obter 

a probabilidade dun 

suceso a partir das 

probabilidades doutros. 

1,5% 
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-  Frecuencia absoluta e 
frecuencia relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei 
dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

-  Xustificación das propiedades 
da probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace 
para o cálculo de probabilidades 
sinxelas. 

-  Recoñecemento de 
experiencias nas que non se pode 
aplicar a lei de Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia 
de dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula da probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades 
totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades «a 
posteriori». 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar 
gráficamente procesos e relacións 
probabilísticos: táboas de 
continxencia. 

-  Manexo e interpretación das 
táboas de continxencia para 
expor e resolver algúns tipos de 
problemas de probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar 
gráficamente procesos e relacións 
probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore 
para describir o proceso de 
resolución de problemas con 
experiencias compostas. Cálculo 
de probabilidades totais e 
probabilidades «a posteriori». 

  2.  Coñecer os 

conceptos de 

probabilidade 

condicionada, 

dependencia e 

independencia de 

sucesos, 

probabilidade total e 

probabilidade «a 

posteriori» e 

utilizalos para 

calcular 

probabilidades. 

  2.1.  Aplica os conceptos 

de probabilidade 

condicionada e 

independencia de 

sucesos para achar 

relacións teóricas entre 

eles. 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

2% 

  2.2.  Calcula 

probabilidades expostas 

mediante enunciados que 

poden dar lugar a unha 

táboa de continxencia. 

2% 

  2.3.  Calcula 

probabilidades totais ou 

«a posteriori»  utilizando 

un diagrama en árbore ou 

as fórmulas 

correspondentes. 

2% 

Unidade 11: As mostras estatísticas 

1.  TEMPORALIZACIÓN        1ª semana de outubro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   Coñecer o papel das mostras, o seu tratamento e o tipo de conclusións que delas poden obterse para a 

poboación. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Poboación e mostra 

-  O papel das mostras. 

-  Por que se recorre ás 
mostras: identificación, en 
cada caso, dos motivos polos 
que un estudo analízase a 
partir dunha mostra no canto 
de sobre a poboación ao 
completo. 

Características relevantes 
dunha mostra 

-  Tamaño. Constatación do 
papel que xoga o tamaño da 
mostra. 

-  Aleatoriedade. Distinción 
de mostras aleatorias doutras 
que non o son. 

Mostraxe. Tipos de mostraxe 
aleatoria 

-  Mostraxe aleatoria simple. 

-  Mostraxe aleatoria 
sistemática. 

-  Mostraxe aleatoria 
estratificado. 

-  Utilización dos números 
aleatorios para obter ao azar 
un número de entre  N. 

  1.  Coñecer o papel das 
mostras, as súas 
características, o 
proceso da mostraxe 
e algúns dos distintos 
modos de obter 
mostras aleatorias 
(sorteo, sistemático, 
estratificado). 

  1.1.  Identifica cando un 

colectivo é poboación ou é 

mostra, razoa por que se 

debe recorrer a unha 

mostra nunha circunstancia 

concreta, comprende que 

unha mostra ha de ser 

aleatoria e dun tamaño 

adecuado ás circunstancias 

da experiencia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2% 

  1.2.  Describe, calculando 

os elementos básicos, o 

proceso para realizar unha 

mostraxe por sorteo, 

sistemático ou estratificado. 

2% 

 

Unidade 12: Inferencia estatística. Estimación da media 

1.  TEMPORALIZACIÓN    2ª, 3ª e 4ª semanas de outubro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Tomando como base a curva normal e o coñecemento teórico da distribución das medias muestrales, 

realizar inferencias estatísticas sobre o valor da media dunha poboación a partir dunha mostra. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  
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Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Distribución normal 

-  Manexo destro da 
distribución normal. 

-  Obtención de intervalos 
característicos. 

Teorema central do límite 

-  Comportamento das medias 
das mostras de tamaño  n:  
teorema central do límite. 

-  Aplicación do teorema 
central do límite para a 
obtención de intervalos 
característicos para as medias 
mostrais. 

Estatística inferencial 

-  Estimación puntual e 
estimación por intervalo. 

-  Intervalo de confianza. 

-  Nivel de confianza. 

-  Descrición de como inflúe o 
tamaño da mostra nunha 
estimación: como varían o 
intervalo de confianza e o nivel 
de confianza. 

Intervalo de confianza para a 
media 

-  Obtención de intervalos de 
confianza para a media. 

Relación entre o tamaño da 
mostra, o nivel de confianza e 
a cota de erro 

-  Cálculo do tamaño da mostra 
que debe utilizarse para 
realizar unha inferencia con 
certas condicións de erro e de 
nivel de confianza. 

 1.  Coñecer as 

características da 

distribución 

normal, interpretar 

os seus parámetros 

e utilizala para 

calcular 

probabilidades con 

axuda das táboas. 

 1.1.  Calcula probabilidades 

nunha distribución N( , ). 

CAA, 

CCL, 

CMTC 

1% 

  1.2.  Obtén o intervalo 

característico  (   k)   

correspondente a unha certa 

probabilidade. 

1% 

  2.  Coñecer e 

aplicar o teorema 

central do límite 

para describir o 

comportamento 

das medias das 

mostras dun certo 

tamaño extraídas 

dunha poboación 

de características 

coñecidas. 

 

  2.1.  Describe a distribución 

das medias mostrais 

correspondentes a unha 

poboación coñecida (con n  

30  ou ben coa poboación 

normal), e calcula 

probabilidades relativas a 

elas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC, 

CMCT 

1,5% 

  2.2.  Acha o intervalo 

característico 

correspondente ás medias de 

certo tamaño extraídas 

dunha certa poboación e 

correspondente a unha 

probabilidade. 

1,5% 

  3.  Coñecer, 

comprender e 

aplicar a relación 

que existe entre o 

tamaño da mostra, 

o nivel de 

confianza e o erro 

máximo admisible 

na construción de 

intervalos de 

confianza para a 

media. 

  3.1.  Constrúe un intervalo 

de confianza para a media 

coñecendo a media mostral, 

o tamaño da mostra e o nivel 

de confianza. SIEP, 

CSYC, 

CMCT 

1,5% 

  3.2.  Calcula o tamaño da 

mostra ou o nivel de 

confianza cando se coñecen 

os demais elementos do 

intervalo. 

1,5% 

 

Unidade 13: Inferencia estatística. Estimación dunha proporción 

1.  TEMPORALIZACIÓN     1ª e 2ª semanas de novembro. 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 Tomando como base a distribución binomial e a súa aproximación á curva normal, deducir a distribución de 

proporcións mostrais e, a partir dela, inferir unha proporción (ou unha probabilidade) nunha poboación a 

partir dunha mostra. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES/ 

COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais 

e cívicas (CSYC), sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais 

(CEC).  

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Distribución binomial 

-  Aproximación á normal. 

-  Cálculo de probabilidades 
nunha distribución binomial 
mediante a súa 
aproximación á normal 
correspondente. 

Distribución de 
proporcións mostrais  

-  Obtención de intervalos 
característicos para as 
proporcións mostrais. 

Intervalo de confianza para 
unha proporción  

(ou unha probabilidade) 

-  Obtención de intervalos 
de confianza para a 
proporción. 

-  Cálculo do tamaño da 
mostra que debe utilizarse 
para realizar unha 
inferencia sobre unha 
proporción con certas 
condicións de erro máximo 
admisible e de nivel de 
confianza. 

  1.  Coñecer as 
características da 
distribución binomial 
B (n, p),  a obtención 

dos parámetros  ,   e 
a súa similitude cunha 
normal 

( ),N np npq  cando  

n · p  5. 

 1.1.  Dada unha 

distribución binomial, 

recoñece a posibilidade de 

aproximala por unha 

normal, obtén os seus 

parámetros e calcula 

probabilidades a partir 

dela. 

CCL, 

CAA, 

CSYC, 

CMCT 

1% 

  2.  Coñecer, 

comprender e aplicar 

as características da 

distribución das 

proporcións mostrais e 

calcular probabilidades 

relativas a elas. 

 

  2.1.  Describe a 

distribución das 

proporcións mostrais 

correspondente a unha 

poboación coñecida e 

calcula probabilidades 

relativas a ela. 

SIEP, 

CAA, 

CEC, 

CSYC 

1,5% 

  2.2.  Para unha certa 

probabilidade, acha o 

intervalo característico 

correspondente das 

proporcións en mostras 

dun certo tamaño. 

1,5% 

  3.  Coñecer, 

comprender e aplicar a 

relación que existe 

entre o tamaño da 

mostra, o nivel de 

confianza e o erro 

máximo admisible na 

construción de 

intervalos de confianza 

para proporcións e 

probabilidades. 

  3.1.  Constrúe un 

intervalo de confianza para 

a proporción (ou a 

probabilidade) coñecendo 

unha proporción mostral, 

o tamaño da mostra e o 

nivel de confianza. 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CSYC, 

CMCT 

2% 

  3.2.  Calcula o tamaño da 

mostra ou o nivel de 

confianza cando se 

coñecen os demais 

elementos do intervalo. 

2% 
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4.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Suxerimos a utilización dos materiais seguintes: 

- Libro do alumnado para Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II. 

- Web do alumnado e a familia para Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II; esta web inclúe:  

- Recursos xerais que poden utilizarse ao longo do curso: exercicios complementarios, lecturas interesantes 

relacionadas cos contidos, follas de cálculo, GeoGebra, etc.  

- Recursos para cada unidade, con contidos de repaso, problemas? 

- Web do profesorado para Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II. Esta web, ademais de ofrecer todos 

os recursos incluídos na web do alumnado, inclúe outros expresamente destinados aos docentes, como o 

solucionario de todas as actividades propostas no libro do alumnado, direccións da internet comentadas? 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos das unidades: 

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nos distintos epígrafes; os 

exercicios e problemas resoltos axudarán ao alumnado para entender como se resolven problemas tipo; os 

exercicios e problemas guiados darán algunhas pautas que lle axudarán á hora de enfrontarse a certo tipo 

de problemas; e os exercicios e problemas propostos farán que consolide os procedementos e os conceptos 

estudados na unidade. 

- Calculadora: a aprendizaxe do uso dalgunhas funcións descoñecidas da calculadora é esencial neste curso. 

- Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que servirán ao estudante para ampliar 

coñecementos e axudaranlle a realizar as cuestións de ampliación. 

- Autoevaluación que se propón ao final da unidade. 

- O profesorado dispón dun xerador de avaliacións que permite crear varios modelos de exames resoltos con 

preguntas sobre cada un dos estándares de aprendizaxe da unidade. 

 

 

Recursos dixitais 

Na web de Anaya dispoñemos de diferentes presentacións, simulacións e actividades interactivas que 

constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a ampliación de contidos. 

Destacamos a presenza de actividades interactivas de GeoGebra, así como multitude de complementos 

destinados ao reforzo e á ampliación nos distintos apartados da unidade. 
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Métodos Estatísticos e 
Numéricos 
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Introdución 

 

      As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de diferentes 

fenómenos. En ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes 

implicadas, obténdose modelos deterministas, pero moitos fenómenos son tan complexos 

no seu comportamento e interveñen neles tantas magnitudes que precisan modelos estocásticos para un 

mellor estudo. Faise necesario, xa que logo, complementar a formación 

científica xeral que o alumnado de bacharelato alcanza a partir doutras materias cunha 

educación neste pensamento estatístico e probabilístico. 

 

       A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao desenvolvemento da 

competencia matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de «competencia 

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía». Esta consiste en formular, transformar e 

resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, 

doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, 

identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e 

ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros, formular 

outros problemas, outras preguntas e mesmo atopar outras respostas que aparezan tras 

a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario 

utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar 

as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades exixen 

a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as 

solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 

pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de 

resolución de problemas e axudar na toma de decisións adecuadas, tanto na vida 

persoal como na súa futura vida profesional. 

 

       A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade, 

poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar 

coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite 

incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; 

e os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de 

abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. 

Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación 

lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; 

a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de abstraer e simplificar; a de 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión 

e modificación continua, á medida que se vai resolvendo o problema; a competencia tal, ao tratar 

adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución 

do problema, a comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia 

social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a 

de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos 

culturais ou artísticos con base matemática. 

     Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da 

aprendizaxe destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, 

baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos 

papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e aceptando erros. 

 

      Unha metodoloxía baseada na resolución de problemas faise imprescindible para desenvolver 

capacidades como a comprensión e o emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a 
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formulación, a comprobación e a aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, o deseño, o emprego e o 

contraste de estratexias, a toma de decisións, etc. Ademais, é resolvendo problemas que traten situacións 

reais onde os conceptos e os métodosestatísticos e numéricos empregados amosan tanto a súa potencia 

como a súa relevancia. 

 

        Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e numéricos 

apóianse nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas matemáticas do bacharelato, 

ampliándoos nalgúns casos. Así sucede coas series temporais, 

coa mostraxe e a estatística inferencial e coa probabilidade condicionada, que ademais 

proporcionan bases para modelar e resolver unha gama máis ampla de problemas. Así 

mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de problemas, que non 

poderían abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se precisan a calculadora ou programas 

informáticos. O emprego destas ferramentas tecnolóxicas non só libera 

tempo de tarefas repetitivas para outras como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións e a 

interpretación dos resultados, etc., senón que é tamén unha axuda no ensino de 

conceptos e propiedades. 

 

       Os contidos están estruturados en seis bloques: «Mostraxe», «Estatística inferencial», 

«Probabilidade condicionada», «Series temporais», «Programación lineal» e «Métodos numéricos». O 

coñecemento dos contidos que se propoñen e dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística ten no 

mundo biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, 

social ou político proporciónalles aos/ás estudantes as bases para abordar estudos posteriores.  

       Así mesmo, cos coñecementos adquiridos a través desta materia pódense analizar 

diversas situacións cotiás ou as informacións que, revestidas dun formalismo estatístico, 

aparecen nos medios, contribuíndo á formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns e cidadás con 

autonomía e criterio propio, e achegándoos/as ás técnicas necesarias 

para alcanzar un coñecemento máis profundo da complexidade do mundo. 
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Unidade 1: Mostraxe 

Competencias Clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias 

sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

 
 
 
Fundamentos 
probabilísticos. 
 
Distribucións de 
probabilidade. 

Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións 
de probabilidade binomial e normal, 
calculando os seus parámetros, 
asignando a probabilidade aos sucesos 
correspondentes e tomando decisións 
ante situacións que se axusten a unha 
distribución binomial ou normal, por 
medio da asignación de probabilidades 
aos sucesos correspondentes. 

 
Distingue fenómenos aleatorios, 
discretos ou continuos, que 
poden modelizarse mediante unha 
distribución binomial ou normal, e 
manexa con soltura as  
correspondentes táboas para 
asignarlles probabilidades aos 
sucesos, analizándoos e decidindo a 
opción máis conveniente 

 
 
 
 

CMCCT 

10% 

Poboación e 
mostra. 
 
Mostraxe: tipos. 
 
Parámetros 
poboacionais e 
estatísticos dunha 
mostra. 
 
Distribucións 
dunha mostra. 

Planificar e realizar estudos concretos 
partindo da elaboración de enquisas, 
selección da mostra e estudo 
estatístico dos datos obtidos acerca de 
determinadas características da 
poboación estudada para inferir 
conclusións, asignándolles unha 
confianza medible. 

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

 
CMCCT 
CSIEE 

2% 

Aplica os conceptos relacionados 
coa mostraxe para obter datos 
estatísticos dunha poboación e 
extrae conclusións sobre aspectos 
determinantes da poboación de 
partida. 

 
 
 
 

CMCCT 

2% 

 
Identificación das 
fases e tarefas dun 
estudo estatístico. 
  
Elaboración e 
presentación da 
información 
estatística. 
 
Análise e 
descrición de 
traballos 
relacionados coa 
estatística e o azar, 
interpretando a 
información e 

Presentar e describir ordenadamente 
información estatística utilizando 
vocabulario e representacións 
adecuados, e analizar de forma crítica 
e argumentada informes estatísticos 
presentes nos medios de 
comunicación, publicidade e outros 
ámbitos, prestando especial atención á 
súa ficha técnica e detectando posibles 
erros e  manipulacións na súa 
presentación e conclusións e 
analizando, de forma crítica, informes 
estatísticos presentes nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos, 
detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación de 
determinados datos 

 
 
 
Analiza de forma crítica e 
argumentada información 
estatística presente nos medios de 
comunicación e outros ámbitos da 
vida cotiá, valorando a incidencia 
dos medios tecnolóxicos no 
tratamento e representación gráfica 
de datos estatísticos que proveñen 
de diversas fontes. 

CCL 
• 

CMCCT 
• CD 
• CSC 

• CCEC 

2% 

Unidades MEN 
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detectando erros e 
manipulacións. 

 

Unidade 2: Probabilidade condicionada 

Competencias Clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias 

sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

Experimentos simples e 
compostos. 
Probabilidade 
condicionada. 
Dependencia e 
independencia de 
sucesos. 
 
Regra do produto. Regra 
das probabilidades totais. 
Regra de Bayes. 

 
 
Asignar probabilidades a 
sucesos 
aleatorios en 
experimentos simples e 
compostos. 

 
 
Aplica as regras do produto, as 
probabilidades totais e a regra de 
Bayes ao cálculo de probabilidades 
de sucesos. 

 
 
 
 
CMCCT 

12% 

Cadeas de Markov. 
Distribucións 
estacionarias. Cadeas 
absorbentes. 
Clasificación, 
identificación e cálculo 
das probabilidades dos 
estados en cadeas 
de Markov. 

Modelar situacións 
contextualizadas 
dos mundos científico, 
tecnolóxico, 
económico e social, 
utilizando as cadeas de 
Markov para estudar a súa 
evolución, asignándolles 
probabilidades aos 
diferentes 
estados. 

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

CMCCT 8% 

 

 

Unidade 3: Estatística inferencial 

Competencias Clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias 

sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

Estimación puntual e 
por intervalos. 
 
Decisións estatísticas. 

 
 
 
 

Obtén estimadores puntuais 
de diversos parámetros 
poboacionais e os intervalos de 
confianza de parámetros 

 
 
 
 

10% 



56 
 

Hipóteses estatísticas. 
Contraste de hipóteses. 
 
Cálculo das rexións de 
aceptación e 
rexeitamento, e 
formulación da regra de 
decisión. 
 
Erros de tipo I e II.  
Nivel de significación.  
Potencia dun contraste. 
 
Relacións entre σ, μ e o 
tamaño da mostra 

 
 
 
 
Estimar parámetros 
descoñecidos 
dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro 
prefixados 

poboacionais en problemas 
contextualizados, partindo das 
distribucións mostrais 
correspondentes. 

 
CMCCT 

Leva a cabo un contraste de 
hipóteses sobre unha poboación, 
formula as hipóteses nula e 
alternativa dun contraste, 
entende os erros de tipo I e de tipo 
II, e define o nivel de significación e 
a potencia 
do contraste. 

 
 
 
CMCCT 
 CAA 

10% 

 

Unidade 4: Series temporais 

Competencias Clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias 

sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

 
Series de tempo: 
compoñentes. 
 
Curva de tendencia. 
Determinación de curvas de 
tendencia por diversos 
métodos como o axuste por 
mínimos cadrados. 
 
Índice estacional. Índices 
cíclicos. Variación irregular. 

 
 
 
 
Analizar e interpretar cuantitativa 
e cualitativamente series 
cronolóxicas mediante o estudo 
das compoñentes que aparecen 
nelas 

Describe e interpreta, 
cualitativa e 
cuantitativamente, os 
compoñentes das series de 
tempo que representan 
distintos fenómenos 
científicos 
ou sociais cando veñen dadas 
por unha táboa ou por unha 
gráfica, e calcula e utiliza 
a curva de tendencia e os 
índices cíclicos e estacionais 
como modelos matemáticos 
que permiten realizar  
predicións. 

 
 
 
 
 
 
CCL 
CMCCT 

14% 

 

Unidade 5: Programación lineal 

Competencias Clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias 

sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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Desigualdades.  
Inecuacións lineais. 
 
Problema estándar de 
programación lineal. 
Función obxectivo. Solución 
factible. 
 
Problema dual. 
 
Formulación e resolución 
de 
problemas de 
programación lineal con 
dúas variables por métodos 
gráficos e 
interpretación das 
solucións obtidas. 

 
 
 
 
Resolver problemas de 
optimización 
extraídos de situacións reais de 
carácter científico, tecnolóxico, 
económico e social enunciados na 
linguaxe natural, traducíndoos á 
linguaxe alxébrica e utilizando as 
técnicas de programación lineal, e 
interpretar as solucións obtidas. 

 
 
 
 
Resolve problemas 
provenientes de diversos 
campos, utilizando a linguaxe 
alxébrica con soltura e a 
programación lineal con dúas 
variables para obter a 
solución, e interpreta os 
resultados 
obtidos no contexto do 
problema formulado 

 
 
 
 
 
 
CMCCT 
 CAA 
 CSC 

14% 

 

Unidade 6: Métodos numéricos 

Competencias Clave (CC): Comunicación lingüística (CCL), Competencia matemática e competencias básicas 

en ciencia e tecnoloxía (CMCCT), Competencia dixital (CD), Aprender a aprender (CAA), Competencias 

sociais e cívicas (CSC), Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), Conciencia e expresións 

culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Díxitos significativos. 
Truncamento e 
arrendondamento.  
Erro acumulado.  
Erros absoluto e relativo. 
Converxencia. 
Métodos de resolución de 
ecuacións cunha incógnita. 
Métodos de resolución de 
sistemas lineais. 
Métodos de cálculo de 
integrais definidas.  
Cálculo de superficies 

 
 
Utilizar as técnicas de cálculo 
numérico na resolución de 
problemas contextualizados dos 
campos científico, tecnolóxico ou 
económico, traducíndoos á 
linguaxe alxébrica adecuada e 
estudando as relacións funcionais 
que interveñen neles. 

Analiza os problemas e 
determina o método de 
cálculo da solución apropiado 
a cada caso, empregando 
números aproximados e 
acoutando o erro cometido, e 
contrasta o resultado coa 
situación de partida. 

 
 
 
CMCCT 
CSIEE 

8% 

 
Calcula áreas utilizando 
métodos numéricos. 

 
 
 
CMCCT 
 

4% 

 
 
 
 
 Interpolación polinómica. 

 
Utilizar táboas e gráficas como 
instrumento para o estudo de 
situacións empíricas, axustándoas a 
unha función, e obter os seus 
parámetros para adquirir 
información suplementaria, 
empregando os métodos de 
interpolación e extrapolación 
adecuados. 

Axusta os datos obtidos 
a partir dunha situación 
empírica a unha función e 
obtén valores descoñecidos, 
utilizando técnicas de 
interpolación e extrapolación. 

 
 
 
CMCCT 

2% 

Analiza relacións entre 
variables que non se axusten 
a ningunha fórmula alxébrica 
e amosa destreza no manexo 
de datos numéricos. 

  
 
CMCCT 
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6.  CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA AULA 
 

 
Os materiais que se presentan como base para o texto de Matemáticas do curso 1.º de Bacharelato de 
Ciencias e Tecnoloxía están realizados a partir da experiencia dos autores en clases con alumnos e alumnas 
de esas idades e desde o coñecemento do novo currículo oficial de Matemáticas. 
 
A extensión do programa deste curso obriga a prestar unha atención moi coidadosa ao equilibrio entre as 
súas distintas partes: 
 

-  breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai, 
-  desenvolvementos concisos, 
-  procedementos moi claros, 
-  unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados. 
 

As dificultades encadéanse coidadosamente, procurando arrancar “do que o alumno xa sabe”. A redacción 
é clara e sinxela, e inclúense uns “problemas complementarios” que lles permitirán enfrontarse por si 
mesmos ás dificultades. 
 
Factores que inspiran este proxecto 
 
Toda programación didáctica trata de ter en conta diversos factores para responder a determinadas 
concepcións da ensinanza e a aprendizaxe. 
Destacamos, a continuación, os factores que inspiran a nosa programación: 
 

a)  O nivel de coñecementos dos alumnos e as alumnas ao terminar o segundo ciclo da Ensinanza Secundaria 
Obrigatoria 
Na actualidade, está unanimemente estendida entre a comunidade de educadores a premisa de que toda 
ensinanza que pretenda ser significativa debe partir dos coñecementos previos dos alumnos e as alumnas. 
Dese xeito, partindo do que xa saben, poderemos construír novas aprendizaxes que conectarán cos que xa 
teñen de cursos anteriores ou de o que aprenden fóra da aula, ampliándoos en cantidade e, sobre todo, en 
calidade. 
b)  Ritmo de aprendizaxe de cada alumno ou alumna 
Cada persoa aprende a un ritmo diferente. Os contidos deben estar explicados de tal xeito que permitan 
extensións e gradación para a súa adaptabilidade. 
c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias ou Enxeñería 
Os alumnos e as alumnas destes bacharelatos requiren unha formación conceptual e procedemental básica 
para un estudante de Ciencias: unha boa bagaxe de procedementos e técnicas matemáticas, unha sólida 
estrutura conceptual e unha razoable tendencia a buscar certo rigor no que se sabe, en como se aprende e 
en como se expresa. 
d)  Atención ás necesidades doutras materias 
O papel instrumental das Matemáticas obriga a ter en conta o uso que delas se pode necesitar noutras 
materias. Concretamente, as necesidades da Física impoñen que os temas de derivadas e integrais se traten 
con algo máis de profundidade do que se faría de non darse ese requirimento. 
 
Unha concepción construtivista da aprendizaxe 
Desde a perspectiva construtivista da aprendizaxe en que se basea o noso currículo oficial e, 
consecuentemente, este proxecto, a realidade só adquire significado na medida en que a construímos. A 
construción do significado implica un proceso activo de formulación interna de hipóteses e a realización de 
numerosas experiencias para contrastalas coas hipóteses. Se hai acordo entre estas e os resultados das 
experiencias, “comprendemos”; se non o hai, formulamos novas hipóteses ou abandonamos. As bases 
sobre as que se asenta esta concepción das aprendizaxes están demostrando que: 
 

1.  Os conceptos non están illados, senón que forman parte de redes conceptuais con certa coherencia interna. 
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2.  Os alumnos e as alumnas non saben manifestar, a maioría das veces, as súas ideas. 
3.  As ideas previas e os erros conceptuais déronse e seguen a darse, frecuentemente, en alumnos da mesma 

idade noutros lugares. 
4.  Os esquemas conceptuais que traen os estudantes son persistentes, e non é fácil modificalos. 
 

Todo isto ten como consecuencias, que deben ser tomadas en consideración polo profesorado, cando 
menos, as seguintes: 

-  Que o alumnado sexa consciente de cal é a súa posición de partida. 
-  Que se lle faga sentir a necesidade de cambiar algunhas das súas ideas de partida. 
-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre o que se vai aprendendo e unha autoavaliación para que sexa 

consciente dos progresos que vai realizando. 
Así pois, o noso modelo de aprendizaxe, que se basea no construtivismo, ten en conta os coñecementos 
previos dos estudantes, o campo de experiencias no que se moven e as estratexias interactivas entre eles 
e co profesorado. 
 
Contidos do proxecto e aspectos metodolóxicos 
Di Polya que non hai máis que un método de ensinanza que sexa infalible: se o profesor se aburre coa súa 
materia, toda a clase se aburrirá irremediablemente coa materia. Expresa, como elementos dunha 
metodoloxía que compartimos, algúns detalles como os seguintes: “Deixa que os estudantes fagan 
conxecturas antes de darlles ti apresuradamente a solución; déixalles investigar por si mesmos tanto como 
sexa posible; deixa que os estudantes fagan preguntas; déixalles que dean respostas. A toda custa, evita 
responder preguntas que ninguén formulara, nin sequera ti mesmo.” 
 
O estilo que cada profesor ou profesora lles dea ás súas clases determina o tipo de coñecementos que o 
alumno constrúe. Neste sentido, hai un xeito de “facer nas clases” que xera aprendizaxes superficiais e 
memorísticas, mentres que noutros casos se producirán aprendizaxes con maior grao de comprensión e 
profundidade. 
 
De acordo co famoso parágrafo 243 do informe Cockcroft, que tantas repercusións está tendo nos últimos 
tempos, deberiamos “equilibrar” as oportunidades para que nunha clase de Matemáticas haxa: 

-  Explicacións a cargo do profesor. 
-  Discusións entre profesor e alumnos e entre os propios alumnos. 
-  Traballo práctico apropiado. 
-  Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 
-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 
-  Traballos de investigación. 
 

Utilizaremos en cada caso o máis axeitado dos procedementos anteriores para lograr a mellor aprendizaxe 
dos alumnos sobre feitos, algoritmos e técnicas, estruturas conceptuais e estratexias xerais. Calquera 
planificación da ensinanza ou calquera metodoloxía que inclúa de forma equilibrada os catro aspectos 
poderá valorarse como un importante avance respecto á situación actual. Ata este momento, veuse 
insistindo moito no dominio case exclusivo de algoritmos e técnicas, o que, efectivamente, produce 
resultados dun certo tipo a curto prazo, pero anula moitos aspectos de comprensión, non favorece, ou 
obstaculiza, o desenvolvemento de estruturas conceptuais e, en definitiva, non fai nada por favorecer o 
desenvolvemento de estratexias xerais. 
 
Por outra parte, hai capacidades en Matemáticas que non se desenvolven dominando con soltura 
algoritmos e técnicas. Trátase de capacidades máis necesarias no momento actual e, con toda seguridade, 
no futuro. Referímonos á resolución de problemas, elaboración e comprobación de conxecturas, 
abstracción, xeneralización... Por outra parte, ademais de ser capacidades máis necesarias, a realidade das 
clases demostra que os alumnos “o pasan mellor” cando se lles propoñen actividades para desenvolvelas 
nas aulas; é dicir, cando actúan como o fan os matemáticos. 
 
Non se pon en dúbida o feito de que se requiren certos algoritmos e rutinas en Matemáticas. Só se pretende 
poñer énfase en que non son o máis importante, e, desde logo, non son o único que debemos facer nas 
clases. 
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Na actualidade, numerosos documentos, actas de congresos e libros de recente publicación avogan por un 
ensino das Matemáticas onde haxa moito de descubrimento de conceptos, regularidades e leis por parte 
do alumno e menos de retransmisión a cargo do profesor. Máis de conflito durante a aprendizaxe e menos 
de acumulación de técnicas, algoritmos e conceptos “cociñados” previamente polo profesor. 
 
Sería bo que, ante a formulacións de cuestións polo profesor, os alumnos puidesen dar respostas rápidas 
que facilitasen coñecer a situación de partida, e permitirlles logo contrastala co resultado final, para que 
poidan apreciar os seus “progresos”. É esta unha maneira de ir xerando confianza. Unha vez elaboradas as 
primeiras hipóteses de traballo, a discusión co profesor poñerá de manifesto o acertado do pensamento e 
a reformulación das conclusións, se procede. 
 
Lembraremos a concepción das Matemáticas expresada por Jeremy Kilpatrick (ICMI-5, 1985, Adoaida): “As 
Matemáticas son unha cuestión de ideas que un estudante constrúe na súa mente (e isto é algo que só o 
estudante pode facer por si mesmo). Estas ideas veñen de experiencias... e non están previamente 
codificadas en linguaxe natural. Novas ideas son construídas sobre as ideas que o estudante xa ten na 
mente, combinándoas, revisándoas, etc., a miúdo dunha maneira metafórica. A aprendizaxe efectivo require 
non puramente facer algo, senón tamén reflexión sobre o que se fixo despois do que fixeches...”  
 
Esta concepción traerá como consecuencias, entre outras, que: 

a)  A aprendizaxe deberá empezar con experiencias das que xurdirán ideas. 
b)  Non deberiamos empezar co que os alumnos teñen que facer, co que teñen que aprender..., senón 

propoñendo algunha cuestión, formulando algunha situación ou tarefa para ser realizada. 
 
 

 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN DA DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 

 
Uno dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, 
consistente en que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que este 
necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde disto a necesidade 
de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades 
específicas, motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que 
os propios estudantes resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non 
obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversidade 
de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Cómpre, 
daquela, ter en conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos estudantes e adoptar as medidas oportunas 
para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes 
impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e 
estudantes sintéticos (abordan o tema desde a globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros 
necesitan descansos; algúns necesitan ser reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren 
traballar sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. 
 
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa fácil, pero si necesaria, pois a intención última de todo proceso 
educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos.  
 
Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor ou profesora, co fin de 
facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte.  

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, 
tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 

- Introdución de cada aspecto matemático, sempre que iso sexa posible, mediante exemplos que o alumno 
ou alumna poida atopar na súa vida cotiá. 
 
Como actividades de consolidación suxerimos: 

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os 
contidos matemáticos, traballados na unidade. 
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Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de 
recuperación-ampliación, atendemos non só aos alumnos e alumnas que presentan problemas no proceso 
de aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.  
 
As distintas formas de agrupamento dos estudantes e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en 
todo o proceso. Entendendo o proceso educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de gran 
importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se 
vaian realizar –con-cretamente, por exemplo, nos procesos de resolución en grupo de exercicios propostos–
, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e 
de interese nos estudantes. 
 
Concederase, no entanto, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e individual. 
Debemos acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 
 

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

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

 

8.  INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN 

 
Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de avaliación 
que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos instrumentos que 
se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 
 

- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma progresiva as 
súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. 

- Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños experimentais, análise 
de resultados, formulacións cualitativas, resolución de problemas, etc. 

- Actividades onde se resalte a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente.  Por 
exemplo, aquelas que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos desenvolvidos na clase. 
 
En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes: 

- Actividades de composición. 
- Actividades de libro aberto. 
- Actividades orais. 
- Rúbricas. 
- Probas obxectivas tipo test. 
- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as resposta ou/e resolución de exercicios e 

problemas.  
- Traballos de investigación, caderno de clase, rúbricas, dianas, etc. 

 
Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que haberá que 
valorar dos devanditos instrumentos a súa fiabilidade, obxectividade, representatividade, a súa adecuación 
ao contexto do alumnado, etc. 
 

 

AVALIACIÓN EN BACHARELATO 

• Segundo o número de exames que se fagan en cada avaliación se aplicarán as seguintes porcentaxes: 
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o Se se realizan ao menos dous exames máis un exame global, que abarcará a materia dada nas 

avaliacións anteriores, o peso da proba global de cada avaliación representará o 50%  do total 

e o outro 50% quedará repartido entre o resto das probas. 

o No caso de que se realice un examen máis unha proba global, os pesos serán: 30%-70%. 

• A nota de cada avaliación so reflectirá os resultados das probas escritas. 

• A observación directa na aula servirá para subir ao enteiro superior ou baixar ao enteiro inferior. 

• Copiar nun exame o usar móbiles provocará que a súa cualificación automática sexa un 0. 

• A avaliación será continua e non haberá recuperacións de cada avaliación, xa que en probas posteriores 

entrarán contidos de todas as avaliacións. 

• A cualificación final da materia será o resultado de aplicar os pesos: (1 - 1,5 – 2) ou ( 2 – 3 – 4) a cada 

avaliación; o que supón:  

 1ª avaliación: 22,2 %.  

 2ª avaliación: 33,3%.  

 3ª avaliación: 44,4%. 

 

• No período comprendido entre a Avaliación Ordinaria e a Avaliación Extraordinaria, realizaranse as 

actividades seguintes: 

- 1º Bacharelato: 

o Repaso da materia traballada durante o curso para a preparación da proba extraordinaria. 

- 2º Bacharelato: 

o Repaso da materia traballada durante o curso para a preparación da proba extraordinaria. 

o Preparación das probas ABAU. 

 

• Convocatoria extraordinaria: So se terán en conta os coñecementos reflectidos na proba. 
 

9.  PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS EN BACHARELATO 

 

 Faremos unha avaliación inicial no mes de setembro para comprobar o nivel de coñecementos de cada 

alumno, a homoxeneidade do grupo e as necesidades de reforzo, se as houber. Para levala a cabo farase 

unha consulta do historial escolar do alumno ou unha proba de coñecementos previos. Esta avaliación 

servira tamén para concretar os contidos conceptuais, que poderán ser corrixidos en función dos resultados 

que se obteñan nas restantes avaliacións. 

Alumnado de Matemáticas II ou Matemáticas Aplicadas II que non houbera cursado Matemáticas I ou 

Matemáticas Aplicadas I: 

• O departamento de matemáticas nos casos nos que, por motivo da organización do centro, o alumnado 

de segundo curso non poida asistir a clase da materia de primeiro, esta materia tratarase de forma 

análoga ás pendentes e propoñeráselle un plan de traballo con expresión dos contidos mínimos 

exixibles e das actividades recomendadas e programaranse probas parciais para verificar a superación 

desa materia. 
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10. PLAN DE ACTUACIÓN CO ALUMNADO DE BACHARELATO COAS MATEMÁTICAS PENDENTES 

 

ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO COAS MATEMÁTICAS PENDENTES DE 1º: 

• A materia dividirase en dúas partes. 

• Haberá dous exames parciais e un final, segundo as datas da táboa seguinte: 

CALENDARIO DOS EXAMES 

 Matemáticas I Mat. CC.SS. I 

1º exame: xaneiro Temas: 1,2,3,10,11,12 Temas: 1,2,3,4 

2º exame:  marzo Temas: 4,5,6,7,8,9 Temas: 5,6,7 

Final:          abril Recuperacións das partes suspensas 

 

• Os alumnos dispoñeran na páxina  web do centro (www.iesmonelos.es/Matemáticas) unha colección 

de actividades, por tema, para preparar a materia de Matemáticas I e Matemáticas aplicadas ás CS. I 

• Na mesma páxina expoñeranse as datas, horas e lugares para a realización das diferentes probas. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

• As únicas notas que se terán en conta serán as dos exames programados. 

• O alumno terá dous exames nos que terá una nota N1 e una nota N2. Se non se presenta esta nota 

será un 0. Das partes non superadas terá un examen de recuperación, no que se lle asignará unha 

nota NF. 

• Para o cálculo da nota final terase en conta o seguinte: 

o Si supera os dous exames, a nota final será a media dos dous exames. 

o Se ten que recuperar unha parte (p.e.:N1) a nota final será:        ((0,3·N1 + 0,7·NF) + N2)/2 

o Se ten que recuperar toda a materia  a nota final será:                  0,3 ·((N1 +N2)/2) + 0,7 NF 

   

 

11.   PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL£ 

  

Faremos unha avaliación inicial no mes de setembro para comprobar o nivel de coñecementos de 

cada alumno, a homoxeneidade do grupo e as necesidades de reforzo, se as houber. Para levala a cabo poderá 

facerse unha consulta do historial escolar do alumno ou unha proba de coñecementos previos. Esta avaliación 

servira tamén para concretar os contidos conceptuais, que poderán ser corrixidos en función dos resultados 

que se obteñan nas restantes avaliacións. 

http://www.iesmonelos.es/Matemáticas
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12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Ao longo do curso analizaranse as convocatorias de participación en concursos matemáticos: 

Olimpíada Matemáticas de 2º ESO, Canguro Matemático, Rallye Matemático, Open Matemático... 

Tamén as convocatorias de exposicións e de actividades como a Feira Matemática, o Día da Ciencia 

na rúa... 

 

13.  ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

 
▪ Dar unha boa acollida a todos os membros da comunidade educativa, especialmente as novas 

incorporacións. 
▪ Explicar ben aos alumnos os mínimos esixibles e os criterios de cualificación. 
▪ Favorecer a comunicación e a toma de decisións por consenso entre todos os membros da 

comunidade educativa: alumnado, profesorado, familias, persoal non docente, ... 
▪ Dar a coñecer ao alumnado o NOF "Normas de organización e funcionamento" do centro. 
▪ Difundir os dispositivos de axuda existentes no centro: 

o Profesorado 
o Titores 
o Delegados de aula 
o Departamento de Orientación 
o Equipo de mediación, cando se elixa. 
o Equipo directivo 
o Consello escolar 

▪ Aplicar as medidas correctoras que se estimen adecuadas cando se produza unha incidencia. 
▪ Pasar ao XADE tanto as faltas de puntualidade como as faltas de asistencia o mais pronto que se 
poida. 
▪ Dialogar co alumnado. 
▪ Informar ou pedir información ás familias sobre a conduta do alumnado. 
▪ Informar ou pedir información aos titores sobre a conduta do alumnado. 
▪ Informar ou pedir información ao Departamento de Orientación sobre a conduta do alumnado. 
▪ Empregar a aula de atención á diversidade cando sexa preciso. 
▪ Empregar o parte da aula de atención á diversidade ou o parte de incidencias cando sexa 

necesario. 
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14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha 

secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e 

establecer estratexias de mellora para a propia unidade.  

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica 

no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no 

seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 

 

ASPECTOS PARA AVALIAR PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... 
PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    Temporalización das 

unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos 

obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos da 

unidade 
   

Descritores e desempeños 

competenciais 
   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridade nos criterios  

de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas 

de avaliación 
   

Portfolio de evidencias  

dos estándares de 

aprendizaxe 
   

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    
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15. AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-

APRENDIZAXE 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 

SE
G

U
IM

EN
TO

 E
 A

V
A

LI
A

C
IÓ

N
 D

O
 P

R
O

C
ES

O
 D

E 
EN

SI
N

A
N

ZA
-A

P
R

EN
D

IZ
A

X
E 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao 

principio do curso para axustar a 

programación ao nivel dos 

estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos 

de cada unidade didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos 

propostos na aula e fóra dela.   

  

  4.  Proporciona a información necesaria 

sobre a resolución das tarefas e 

como pode melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual 

os traballos e as actividades dos 

alumnos e as alumnas e dá pautas 

para a mellora das súas 

aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de 

avaliación que atendan de xeito 

equilibrado a avaliación dos 

diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de 

autoavaliación e coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que 

faciliten a adquisición de 

obxectivos cando estes non foron 

alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior 

nivel cando os obxectivos foron 

alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de 

avaliación en función dos contidos, 

o nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para 

informar dos resultados os 

estudantes e os pais. 
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A Coruña, setembro de 2022 
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