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0. MEDIDAS A TOMAR NO CONTEXTO COVID-19 

 

No caso de suspensión da actividade presencial utilizaremos: 

• A aula virtual do centro ou ben a aplicación Classroom (G-suite) para o seguimento das actividades 

programadas. 

• Uso de plataformas de videoconferencia, coma Meet, Cisco web, cun mínimo do 50% do horario semanal. 
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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais; practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

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

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de 

violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así 

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

conflitos. 

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

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

comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

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

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

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

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

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

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

patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade 

galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 

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

na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa 

identidade e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos 

comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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2. DESCRITORES 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

Coidado do contorno ambiental e 

dos seres vivos 

-  Interactuar co contorno 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 contorno.  

-  Tomar conciencia dos cambios 

producidos polo ser humano no 

contorno 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 seu coidado saudable. 

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 arredor 

nosa e responder 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. 

-  Comprender e interpretar a información 

presentada en formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe 

matemática. 
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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 axeitado, 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 conversas noutras linguas sobre 

temas cotiáns en distintos contextos. 

-  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 en materias 

diversas. 
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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 publicitar 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. 

Expresión cultural e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións 

mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e as manifestacións de 

creatividade e gusto pola estética no 

ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con 

sentido estético. 
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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. 

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 ter 

confianza nas posibilidades de alcanzar 

obxectivos. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos 

grupais sobre os intereses persoais. 
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Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades 

desde coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista 

e ambiciosa. 

-  Atopar posibilidades no contorno 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. 

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 se deben 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 ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que aparecen os 

contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das competencias; lembremos que 

estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita 

ao alumnado a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, cada unha 

destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia), grandes piares que permiten 

describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe 

que os devanditos indicadores se dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os 

que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro 

descritores, cos verbos en infinitivo.  

En cada unidade didáctica, cada un destes descritores concrétase en desempeños competenciais, redactados 

en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é o aspecto específico da competencia que se 

pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos 

dun marco de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa.  

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, como a comprensión 

lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando 

que o proceso de ensinanza-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.  

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas, axudarán a que 

os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, 

e en cuxa construción colaboren. 

 

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, débenos conducir a 

traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder dar 

resposta ás súas necesidades. 

Na área de Matemáticas 

Na área de Matemáticas incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático, facendo 

fincapé nos descritores máis afíns á área. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos 

esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e 

sostibilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas coa capacidade 

crítica e coa visión razoada e razoable das persoas. 

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

competencia: 

-   Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as repercusións para a vida futura. 

-   Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-   Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 
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-   Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o que acontece 

arredor nosa. 

-   Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

-   Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos xeométricos...) en 

situacións cotiás. 

-   Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos reais e en 

calquera materia. 

-   Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.  

-   Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

Comunicación lingüística 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de prácticas sociais 

determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e 

de xeito individual ou colectivo. 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 

do individuo como axente comunicativo que produce, e non só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas 

finalidades. 

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

competencia: 

-   Comprender o sentido dos textos escritos. 

-   Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

-   Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información.  

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

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

 

Competencia dixital  

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a 

comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo 

libre, a inclusión e participación na sociedade.  

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 

alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en 

día para ser competente nun contorno dixital. 

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

competencia: 

-   Empregar distintas fontes para a busca de información. 

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

-   Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos. 

-   Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

-   Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

-   Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
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-   Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

 

 

Conciencia e expresións culturais 

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito 

crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e gozo persoal e consideralas como parte da riqueza e o patrimonio dos pobos.  

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora 

e ao dominio daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio 

de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por 

contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

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

competencia: 

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

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

-   Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias sociais e cívicas 

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e as 

actitudes sobre a sociedade –entendida desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e 

complexa–, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar 

respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a 

normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo 

e mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social.  

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

competencia: 

-   Desenvolver a 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 a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en 

actos. Iso significa adquirir conciencia da situación onde intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os 

coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo 

previsto.  

Esta competencia está presente nos contornos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas, permitíndolles o desenvolvemento das súas actividades e o aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe 

igualmente o alicerce doutras capacidades e coñecementos máis específicos e inclúe a conciencia dos valores éticos 

relacionados. 

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

competencia: 

-   Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  
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-   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. 

-   Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

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

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

-   Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

Aprender a aprender 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao 

longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informais.  

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en 

primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a 

necesidade de aprender, de que o estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, 

finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción 

de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 

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

competencia: 

-   Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

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

-   Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-   Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre 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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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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1º ESO 
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1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS 1º ESO 
 

 

A área de Matemáticas de 1.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan: 

-  Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a precisión na comunicación. 

-   Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que chega do contorno (medios de 
comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel que desempeñan. 

-  Incorporar os números negativos ao campo numérico coñecido, realizar operacións básicas con números 
fraccionarios e afondar no coñecemento das operacións con números decimais. 

-  Iniciar o estudo das relacións de divisibilidade e de proporcionalidade, incorporando os recursos que ofrecen á 
resolución de problemas aritméticos. 

-  Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade e superficie). 

-   Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de problemas. 

-   Formular conxecturas e comprobalas na realización de pequenas investigacións. 

-   Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a resolución de problemas. 

-  Organizar e relacionar informacións diversas de cara á consecución dun obxectivo ou á resolución dun problema, 
xa sexa do ámbito das matemáticas ou da vida cotiá. 

-  Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando sinxelas técnicas de 
recollida, xestión e representación de datos. 

-  Recoñecer a realidade como diversa e susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de vista e analizada 
segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

-   Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades e as súas relacións xeométricas. 

-   Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación en xeometría. 

-  Utilizar os recursos tecnolóxicos con sentido crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais 
das matemáticas. 

-   Actuar nas actividades matemáticas de acordo con modos propios de matemáticos, como a exploración 
sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, 
o recurso á particularización, á sistematización, etc. 

-   Descubrir e apreciar as súas propias capacidades matemáticas para afrontar situacións nas que as necesiten. 
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 Unidade 1: Os números naturais 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran os 
seguintes coñecementos e destrezas: 

•  Aspectos teóricos: 
-  Sistemas de numeración. Estrutura do sistema de numeración decimal. 
-  Propiedades das operacións e vantaxes que achegan á práctica do cálculo. 

•  Cálculo manual e cálculo mental: 
-  Práctica destra das operacións elementais con números naturais. 
-  Xerarquía nas operacións. Uso de parénteses. 
-  Mellora nas estratexias de cálculo mental. 

•  Utilización da calculadora: 
-  Coñecemento das técnicas básicas. 
-  Algunhas estratexias para investigar coa calculadora propiedades numéricas. 
-  Adquisición do hábito de prescindir da calculadora para realizar operacións. 

•  Resolución de problemas aritméticos. 

 

Temporalización:       3ª e 4ª semanas de setembro                                      

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer distintos sistemas de numeración. Diferenciar os sistemas aditivos dos posicionais. 

  2.  Coñecer a estrutura do sistema de numeración decimal. 

  3.  Aproximar números naturais a unha orde de unidades determinada. 

  4.  Calcular con eficacia. 

  5.  Utilizar de forma adecuada a calculadora elemental.   

  6.  Simplificar e resolver expresións con parénteses e operacións combinadas. 

  7.  Afrontar con seguridade e constancia a resolución de problemas aritméticos.  

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
-  Orixe e evolución dos 

números. 

-  Sistemas de numeración 

aditivos e posicionais. 

-  Estrutura do sistema de 

numeración decimal.  

-  Os números grandes: 

millóns, billóns, trillóns...  

  1.  Coñecer distintos sistemas 

de numeración utilizados 

a través da historia. 

Diferenciar os sistemas 

aditivos dos posicionais. 

  1.1.  Codifica números en 

distintos sistemas de 

numeración, traducindo 

duns a outros (exipcio, 

romano, decimal...). 

Recoñece cando utiliza 

un sistema aditivo e 

cando, un posicional. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC. 

0,25% 

Unidades 1º ESO 
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-  Aproximación de 

números naturais por 

redondeo.  

  1.2.  Establece equivalencias 

entre as distintas ordes 

de unidades do SMD. 

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

0,25% 

  1.3.  Le e escribe números 

grandes (millóns, mil 

millóns, billóns...). 

CCL, 

CMCT, 

CSC. 

0,25% 

  1.4.  Aproxima números, por 

redondeo, a diferentes 

ordes de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CSC. 

0,25% 

-  Operacións con números 

naturais.   

-  A suma. A resta.  

-  A multiplicación. 

Propiedades da 

multiplicación. 

-  A división. División exacta 

e división enteira. 

- Cálculo exacto e 

aproximado. 

  2.  Manexar con soltura as 

catro operacións. Utilizar 

con eficacia 

procedementos e 

estratexias de cálculo 

mental e escrito. 

  2.1.  Aplica, con axilidade, os 

algoritmos de cálculo 

relativos ás catro 

operacións.  

CMCT, 

CAA. 

0,5% 

  2.2.  Resolve expresións con 

paréntese e operacións 

combinadas.  

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

0,75% 

-  Resolución de problemas 

aritméticos con números 

naturais. 

  3.  Afrontar con seguridade e 

constancia a resolución 

de problemas 

aritméticos. 

  3.1.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

naturais que requiren 

unha ou dúas 

operacións. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

0,75% 

  3.2.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

naturais que requiren 

tres ou máis operacións. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

0.75% 

  3.3.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

naturais desenvolvendo 

e obtendo o resultado a 

través dunha expresión 

con operacións 

combinadas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

1% 
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CEC. 

-  Uso da calculadora. 

Distintos tipos de 

calculadora. 

  4.  Coñecer os distintos tipos 

de calculadora e as súas 

diferenzas. Utilizar de 

forma adecuada a 

calculadora elemental.   

  4.1.  Coñece as prestacións 

básicas da calculadora 

elemental e fai un uso 

correcto desta 

adaptándose ás súas 

características.  

CMCT, 

CD, 

CAA. 

0,25% 

-  Expresións con 

operacións combinadas. 

Uso da paréntese. 

Prioridade das 

operacións. 

  5.  Resolver operacións 

combinadas con 

números naturais nas 

que aparecen parénteses 

e corchetes. 

  5.1.  Resolve correctamente 

operacións combinadas 

con números naturais 

nas que aparecen 

parénteses e corchetes. 

CMCT, 

CSC. 

1% 

 
Unidade  2: Potencias e raíces 

•  Coñecementos mínimos: 
-  Interpretación e lectura de potencias. 
-  Cálculo mental ou escrito de potencias de números sinxelos: cadrados, cubos e potencias de base 10. 
-  Utilización da calculadora de catro operacións para obter potencias por medio de multiplicacións sucesivas. 
-  Memorización dos cadrados dos quince primeiros números naturais. 
-  Interpretación e lectura de raíces cadradas. 
-  Aproximación ás unidades, mediante cálculo manual, do valor da raíz cadrada dun número menor que 1 000. 
-  Obtención de raíces cadradas coa calculadora. 

•  Complementos importantes: 
-  Interpretación xeométrica de cadrados e cubos. 
-  Descomposición polinómica dun número. 
-  Expresión abreviada de números grandes, co apoio das potencias de base 10. 
-  Propiedades das potencias e das raíces. 
-  Resolución e simplificación de expresións sinxelas con potencias mediante a aplicación das propiedades. 
-  Resolución de expresións complexas con potencias e raíces. 

 

Temporalización:      1ª e 2ª semanas de outubro:                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o concepto de potencia de expoñente natural. 

  2.  Manexar con soltura as propiedades elementais das potencias. 

  3.  Coñecer o concepto de raíz cadrada e os procedementos para calculala. 

  4.  Aplicar os conceptos aprendidos na resolución de problemas sinxelos. 

  
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 (CSC), 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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-  Potencias de base e 

expoñente natural. 

Expresión e 

nomenclatura. 

-  O cadrado e o cubo. 

Significado xeométrico. 

Os cadrados perfectos.  

  1.  Coñecer o concepto de 

potencia de expoñente 

natural. 

  1.1.  Interpreta como potencia 

unha multiplicación 

reiterada. Traduce 

produtos de factores 

iguais en forma de 

potencia e viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,25% 

  1.2.  Calcula potencias de 

expoñente natural. 

Potencias de base 10 

(cálculo escrito, mental e 

con calculadora, segundo 

conveña a cada caso). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

-  Potencias de base 10. 

Descomposición 

polinómica dun número. 

-  Expresión abreviada de 

grandes números. 

-  Propiedades das 

potencias. 

Potencia dun produto e 

dun cociente. 

Produto e cociente de 

potencias da mesma 

base. 

Potencias de expoñente 

cero. 

Potencia dunha potencia. 

-  Operacións con 

potencias. 

  2.  Manexar con soltura as 

propiedades elementais 

das potencias e as súas 

aplicacións, a 

descomposición 

polinómica dun número 

e a expresión abreviada 

de números grandes. 

  2.1.  Calcula o valor de 

expresións aritméticas 

nas que interveñen 

potencias. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  2.2.  Reduce expresións 

aritméticas e alxébricas 

sinxelas con potencias 

(produto e cociente de 

potencias da mesma 

base, potencia doutra 

potencia, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

1% 

  2.3.  Escribe a descomposición 

polinómica dun número e 

expresa números grandes 

en forma abreviada, 

redondeando se é 

preciso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

0,5% 

-  Raíz cadrada. 

Concepto. 

Raíces exactas e 

aproximadas. 

Cálculo de raíces 

cadradas (por tenteo, co 

algoritmo e coa 

calculadora). 

  3.  Coñecer o concepto de 

raíz cadrada, o 

algoritmo para calculala 

e a súa aplicación a 

problemas sinxelos. 

  3.1.  Calcula mentalmente a raíz 

cadrada enteira dun 

número menor que 100 

apoiándose nos dez 

primeiros cadrados 

perfectos. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

0,25% 

  3.2.  Calcula, por tenteo, raíces 

cadradas enteiras de 

números maiores que 

100. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

  3.3.  Calcula raíces cadradas 

enteiras de números 

maiores que 100, 

utilizando o algoritmo. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,75% 
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  3.4.  Resolve problemas sinxelos 

cuxo resultado se obtén 

mediante o cálculo da raíz 

cadrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 
Unidade 3: Divisibilidade 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Identificación da existencia de relación de divisibilidade entre dous números. 

-  Recoñecemento de múltiplos e divisores dun número. 

-  Diferenciación entre números primos e compostos. 

-  Recoñecemento automático dos primeiros números primos. 

-  Identificación dos múltiplos de 2, de 3 e de 5. 

-  Descomposición en factores de números sinxelos. 

-  Comprensión dos conceptos de máximo común divisor e mínimo común múltiplo. 

-  Cálculo, mentalmente ou artesanalmente (mediante a intersección dos conxuntos de múltiplos e divisores), 

do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de números moi sinxelos. 

•  Complementos importantes: 

-  Recoñecemento dos números primos máis pequenos. 

-  Dominio dos criterios de divisibilidade (por 2, 3, 5, 9, 10 e 11). 

-  Descomposición dun número nos seus factores primos. 

-  Recoñecemento de múltiplos e divisores dun número descomposto nos seus factores primos. 

-  Aplicación da descomposición factorial ao cálculo do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo. 

-  Determinación dos números primos menores que 100. 

-  Xustificación das regras para o cálculo do MCD e do MCM. 

-  Investigación sobre outros criterios de divisibilidade (por 6, 15, 25, 50, etc.). 

 

Temporalización:    3ª e 4ª semanas de outubro                   

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Identificación das relacións de divisibilidade entre números naturais. Coñecemento dos números primos. 

  2.  Coñecemento dos criterios de divisibilidade. Descomposición de números en factores primos. 

  3.  Construción dos conceptos de máximo común divisor e mínimo común múltiplo e dominio dos procedementos 

para a súa obtención. 

  4.  Aplicación dos coñecementos relativos á divisibilidade 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 (CSC), 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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-  A relación de 

divisibilidade. Concepto 

de múltiplo e divisor. 

-  Múltiplos e divisores dun 

número. 

-  Números primos e 

números compostos. 

-  Identificación dos 

números primos menores 

que 50. 

  1.  Identificar relacións de 

divisibilidade entre 

números naturais e 

coñecer os números 

primos. 

  1.1.  Recoñece se un número é 

múltiplo ou divisor doutro. 
CCL, 

CMCT, 

CSC 

0,25% 

  1.2.  Obtén os divisores dun 

número. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

0,5% 

  1.3.  Inicia a serie de múltiplos 

dun número. 
CMCT, 

SEIP 

0,5% 

  1.4.  Identifica os números 

primos menores que 50 e 

xustifica por que o son. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

-  Criterios de divisibilidade 

por 2, 3, 5, 10 e 11. 

-  Descomposición dun 

número en factores 

primos. 

  2.  Coñecer os criterios de 

divisibilidade e 

aplicalos na 

descomposición dun 

número en factores 

primos. 

  2.1.  Identifica mentalmente nun 

conxunto de números os 

múltiplos de 2, de 3, de 5, 

de 10 e de 11. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

0,25% 

  2.2.  Descompón números en 

factores primos. 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

0,25% 

-  Máximo común divisor de 

dous ou máis números. 

-  Mínimo común múltiplo 

de dous ou máis números. 

-  Métodos para a obtención 

do MCD e do MCM. 

  3.  Coñecer os conceptos 

de máximo común 

divisor e mínimo 

común múltiplo de 

dous ou máis 

números e dominar 

estratexias para a súa 

obtención. 

  3.1.  Obtén MCD ou o MCM de 

dous números en casos 

moi sinxelos, mediante o 

cálculo mental, ou a partir 

da intersección das súas 

respectivas coleccións de 

divisores ou múltiplos 

(método artesanal). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

0,5% 

  3.2.  Obtén o MCD e o MCM de 

dous ou máis números 

mediante a súa 

descomposición en 

factores primos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP 

0,5% 

-  Resolución de problemas. 

-  Resolución de problemas 

de múltiplos e divisores. 

-  Resolución de problemas 

de MCD e MCM. 

  4.  Aplicar os 

coñecementos 

relativos á 

divisibilidade para 

resolver problemas. 

  4.1.  Resolve problemas nos que 

se require aplicar os 

conceptos de múltiplo e 

divisor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SEIP, 

CEC 

1% 

  4.2.  Resolve problemas nos que 

se require aplicar o 

concepto de máximo 

común divisor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

1% 
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SEIP, 

CEC 

  4.3.  Resolve problemas nos que 

se require aplicar o 

concepto de mínimo 

común múltiplo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SEIP, 

CEC 

1% 

 
 
Unidade 4:    Os números enteiros 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Elaboración e interpretación de mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou 

codificar a información. 

-  Comparación e ordenación de números enteiros. 

-  Representación de enteiros na recta numérica. 

-  Suma e resta de números enteiros. 

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

-  Resolución de expresións sinxelas con parénteses e operacións combinadas. 

Xerarquía das operacións. 

Supresión de parénteses. 

•  Complementos importantes: 

-  Significado do valor absoluto. A súa notación e a súa utilidade. 

-  Cálculo de expresións complexas, con operacións combinadas e parénteses. 

-  Cálculo de potencias de base enteira e expoñente natural. O signo dunha potencia de base negativa segundo 

a paridade do expoñente. 

-  Inexistencia da raíz cadrada dos números negativos. 

-  Peculiaridades dos conxuntos N e Z. 

-  Manexo da calculadora con valores positivos e negativos. 

 

Temporalización:  1ª e 2ª semanas de novembro                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os números enteiros e a súa utilidade, diferenciándoos dos números naturais. 

  2.  Ordenar os números enteiros e representalos na recta numérica. 

  3.  Coñecer as operacións básicas con números enteiros e aplicalas correctamente. 

  4.  Manexar correctamente a prioridade de operacións e o uso de parénteses no ámbito dos números enteiros. 

  
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 (CSC), 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 

% 

     
-  Os números negativos. 

Utilidade. 

-  O conxunto dos números 

enteiros. 

  1.  Coñecer os números 

enteiros e a súa 

utilidade, 

diferenciándoos dos 

números naturais. 

  1.1.  Utiliza os números enteiros 

para cuantificar e transmitir 

información relativa a 

situacións cotiás. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,25% 

  1.2.  Nun conxunto de números 

enteiros distingue os naturais 

dos que non o son. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

-  Representación e orde. A 

recta numérica. 

-  Valor absoluto dun 

número enteiro. 

-  Oposto dun número 

enteiro. 

  2.  Ordenar os números 

enteiros e 

representalos na 

recta numérica. 

  2.1.  Ordena series de números 

enteiros. Asocia os números 

enteiros cos correspondentes 

puntos da recta numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  2.2.  Identifica o valor absoluto dun 

número enteiro. Coñece o 

concepto de oposto. 

Identifica pares de opostos e 

recoñece os seus lugares na 

recta. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

0,5% 

-  Suma e resta de números 

enteiros. 

-  Regras para a supresión 

de parénteses en 

expresións con sumas e 

restas de enteiros. 

-  Multiplicación e cociente 

de números enteiros. 

-  Regra dos signos. 

-  Potencias e raíces de 

números enteiros. 

  3.  Coñecer as 

operacións básicas 

con números 

enteiros e aplicalas 

correctamente na 

resolución de 

problemas. 

  3.1.  Realiza sumas e restas con 

números enteiros e expresa 

con corrección procesos e 

resultados. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

0,5% 

  3.2.  Coñece a regra dos signos e 

aplícaa correctamente en 

multiplicacións e divisións de 

números enteiros. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

0,5% 

  3.3.  Calcula potencias naturais de 

números enteiros. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

0,5% 

  3.4.  Resolve problemas con 

números enteiros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SEIP, 

CEC 

1% 
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-  Orde de prioridade das 

operacións. 

  4.  Manexar 

correctamente a 

prioridade de 

operacións e o uso 

de parénteses no 

ámbito dos 

números enteiros. 

  4.1.  Elimina parénteses con 

corrección e eficacia. CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  4.2.  Aplica correctamente a 

prioridade de operacións. CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  4.3.  Resolve expresións con 

operacións combinadas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SEIP, 

CEC 

1% 

 
Unidade 5: Os números decimais 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Lectura e escritura de números decimais. 

-  Coñecemento e utilización das equivalencias entre as distintas ordes de unidades. 

-  Ordenación de números decimais. 

-  Aproximación dun número decimal a unha determinada orde de unidades. 

-  Cálculo, por escrito, con números decimais (as catro operacións). 

-  Realización de sinxelas operacións e estimacións, mentalmente. 

-  Utilización da calculadora para operar con números decimais. 

-  Elaboración e interpretación de mensaxes con informacións cuantificadas mediante números decimais. 

-  Resolución de problemas cotiáns nos que aparezan operacións con números decimais. 

•  Complementos importantes: 

-  Asociación de números decimais a puntos da recta numérica. 

-  Interpolación dun decimal entre outros dous dados. 

-  Resolución de expresións de números decimais con parénteses e operacións combinadas. 

-  Cálculo de raíces cadradas mediante aproximacións sucesivas e o algoritmo. 

-  Investigación sobre os distintos tipos de números, a súa orixe, a súa clasificación, e sobre a súa inclusión ou 

exclusión no conxunto dos números racionais. 

 

Temporalización:  3ª e 4ª semanas de novembro                                       

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer a estrutura do sistema de numeración decimal. 

  2.  Ordenar números decimais e representalos sobre a recta numérica. 

  3.  Coñecer as operacións entre números decimais e manexalas con soltura. 

  4.  Resolver problemas aritméticos con números decimais. 

  
 
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
-  Os números decimais. 

Ordes de unidades 

decimais. Equivalencias. 

-  Tipos de números 

decimais: exactos, 

periódicos, outros. 

-  Lectura e escritura de 

números decimais. 

  1.  Coñecer a estrutura 

do sistema de 

numeración 

decimal para as 

ordes de unidades 

decimais. 

  1.1.  Le e escribe números 

decimais. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,25% 

  1.2.  Coñece as equivalencias 

entre as distintas ordes de 

unidades decimais. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,25% 

-  Orde e representación. A 

recta numérica. 

-  Interpolación dun decimal 

entre dous dados. 

-  Aproximación por 

redondeo. 

  2.  Ordenar números 

decimais e 

representalos sobre 

a recta numérica. 

  2.1.  Ordena series de números 

decimais. Asocia números 

decimais cos 

correspondentes puntos 

da recta numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

  2.2.  Dados dous números 

decimais, escribe outro 

entre eles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,5% 

  2.3.  Redondea números 

decimais á orde de 

unidades indicada. 

CCL, 

CMCT, 

CSC 

0,5% 

-  Operacións con números 

decimais. 

-  Aproximación do cociente 

á orde de unidades 

desexada. 

-  Produto e cociente pola 

unidade seguida de 

ceros. 

-  Raíz cadrada. 

-  Estimacións. 

  3.  Coñecer as 

operacións entre 

números decimais e 

manexalas con 

soltura. 

  3.1.  Suma e resta números 

decimais. Multiplica 

números decimais. 
CMCT, 

CD, 

CIEP 

0,5% 

  3.2.  Divide números decimais 

(con cifras decimais no 

dividendo, no divisor ou 

en ambos os dous). 

CMCT, 

CD, 

CIEP 

0,5% 

  3.3.  Multiplica e divide pola 

unidade seguida de ceros. 
CMCT, 

CD, 

CIEP 

0,5% 
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  3.4.  Calcula a raíz cadrada dun 

número decimal coa 

aproximación que se 

indica (por tenteos 

sucesivos, mediante o 

algoritmo, ou coa 

calculadora). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

  3.5.  Resolve expresións con 

operacións combinadas 

entre números decimais, 

apoiándose, se convén, na 

calculadora. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

1% 

-  Resolución de problemas 

aritméticos con números 

decimais. 

  4.  Resolver problemas 

aritméticos con 

números decimais. 

  4.1.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

decimais que requiren 

unha ou dúas operacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  4.2.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

decimais que requiren 

máis de dúas operacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 

Unidade 6:  O Sistema Métrico Decimal 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Realización de medicións directas de lonxitudes, pesos e capacidades: 

-  Utilizando unidades arbitrarias: listóns, vasos, etc. 

-  Utilizando unidades convencionais. 

-  Medición de áreas por cintaxe directa de unidades cadradas. 

-  Coñecemento e utilización das unidades do Sistema Métrico Decimal para as magnitudes de lonxitude, peso 

e capacidade: 

-  Manexo das equivalencias. 

-  Realización de cambios de unidade. 

-  Paso de cantidades de forma complexa a incomplexa, e viceversa. 

-  Coñecemento e utilización das equivalencias entre as distintas unidades de superficie. 

•  Complementos importantes: 

-  Realización de medicións: pesadas, medición de pistas deportivas, edificios, pequenos obxectos, etc., e 

elaboración de informes manexando información cuantitativa precisa. 

-  Estimación e comprobación mediante medición directa. 

-  Actividades con unidades arbitrarias que deixen en evidencia a necesidade de adoptar unidades 

convencionais coñecidas por todos. 

-  Algunhas unidades tradicionais de medida propias da rexión, así como as súas equivalencias propias e coas 

unidades do SMD. 
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-  As unidades para medir lonxitudes moi grandes ou moi pequenas. 

-  Operacións con cantidades complexas e incomplexas das distintas magnitudes: sumas e restas, multiplicación 

por un número... 

-  Como liña de investigación pódese propoñer a busca de información sobre sistemas de medida utilizados 

noutros países. Por exemplo, sobre as do sistema anglosaxón. 

 

Temporalización:  1ª, 2ª e 3ª semanas de decembro                      

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Identificar as magnitudes e recoñecer as súas unidades de medida. 

  2.  Coñecer as unidades de lonxitude, de capacidade e de peso do SMD e aplicalas como recursos para analizar, 

interpretar e representar o contorno. 

  3.  Coñecer o concepto de superficie e a súa medida. 

  4.  Coñecer as unidades de superficie do SMD e aplicalas como recursos para analizar, interpretar e representar o 

contorno. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
-  Concepto de magnitude. 

-  Medida de magnitudes. 

Estimacións. 

-  Unidade de medida. 

-  Unidades arbitrarias e 

convencionais. 

  1.  Identificar as 

magnitudes e 

diferenciar as súas 

unidades de 

medida. 

  1.1.  Diferencia, entre as 

calidades dos obxectos, as 

que son magnitudes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,10% 

  1.2.  Asocia a cada magnitude a 

unidade de medida que lle 

corresponde. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,20% 

  1.3.  Elixe, en cada caso, a 

unidade adecuada á 

cantidade que se vai medir. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,20% 

-  O Sistema Métrico 

Decimal. 

-  Lonxitude, masa e 

capacidade. Unidades e 

equivalencias. 

-  Expresións complexas e 

incomplexas. 

-  Operacións con cantidades 

complexas e incomplexas. 

  2.  Coñecer as unidades 

de lonxitude, 

capacidade e peso 

do SMD e utilizar as 

súas equivalencias 

para efectuar 

cambios de unidade 

e para manexar 

cantidades en forma 

  2.1.  Coñece as equivalencias 

entre os distintos múltiplos 

e submúltiplos do metro, 

do litro e do gramo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,5% 

  2.2.  Cambia de unidade 

cantidades de lonxitude, 

capacidade e peso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

0,5% 
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-  Algunhas unidades de 

medida tradicionais. 

-  Resolución de problemas 

con medidas de lonxitude, 

capacidade e peso. 

complexa e 

incomplexa. 
  2.3.  Transforma cantidades de 

lonxitude, capacidade e 

peso de forma complexa a 

incomplexa, e viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  2.4.  Opera con cantidades en 

forma complexa. 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  2.5.  Resolve problemas nos que 

utiliza correctamente as 

unidades de lonxitude, 

capacidade e peso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

-  A magnitude superficie. 

Medida de superficies por 

contaxe de unidades 

cadradas. 

  3.  Coñecer o concepto 

de superficie e a súa 

medida. 

  3.1.  Utiliza métodos directos 

para a medida de 

superficies (contaxe de 

unidades cadradas), 

utilizando unidades 

invariantes (arbitrarias ou 

convencionais). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

0,25% 

  3.2.  Utiliza estratexias para a 

estimación da medida de 

superficies irregulares. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

-  Unidades de superficie do 

SMD e as súas 

equivalencias. 

-  Cambios de unidade. 

-  Expresións complexas e 

incomplexas. 

-  Operacións. 

-  Recoñecemento dalgunhas 

medidas tradicionais de 

superficie. 

-  Resolución de problemas 

con medidas de superficie. 

  4.  Coñecer as unidades 

de superficie do 

SMD. e utilizar as 

súas equivalencias 

para efectuar 

cambios de unidade 

e para manexar 

cantidades en forma 

complexa e 

incomplexa. 

  4.1.  Coñece as equivalencias 

entre os distintos múltiplos 

e submúltiplos do metro 

cadrado. 

CCL, 

CMCT 

0,5% 

  4.2.  Cambia de unidade 

cantidades de superficie. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

0,5% 

  4.3.  Transforma cantidades de 

superficie de forma 

complexa a incomplexa, e 

viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 
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  4.4.  Opera con cantidades en 

forma complexa. 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  4.5.  Resolve problemas nos que 

utiliza correctamente as 

unidades de superficie. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

 

Unidade 7:  As fraccións 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Representación de fraccións sobre unha superficie dividida en partes iguais. 

-  Recoñecemento da fracción que corresponde a unha parte dun total. 

-  Cálculo da fracción dun número. 

-  Paso de fraccións a forma decimal. 

-  Comparación de fraccións pasándoas a forma decimal. 

-  Simplificación de fraccións sinxelas. 

-  Aplicación de todo o anterior á interpretación, expresión e resolución de situacións sinxelas da vida ordinaria. 

•  Complementos importantes: 

-  Cálculo da fracción dun número (problema directo). Cálculo do total coñecendo a parte e a fracción que esta 

supón do total (problema inverso). 

-  Paso dun decimal exacto a forma fraccionaria. 

-  Cálculo e recoñecemento de fraccións equivalentes a unha dada. 

-  Cálculo do termo descoñecido nunha parella de fraccións equivalentes. 

-  Resolución de situacións problemáticas nas que se calcula a fracción dun número. 

-  Representación de fraccións na recta numérica. 

-  Resolución de problemas de crecente dificultade. 

-  Como liña de investigación pode resultar interesante guiar os estudantes cara á busca da fracción xeratriz 

dun decimal periódico en casos sinxelos, coa axuda da calculadora. 

 

Temporalización:   2ª e 3ª semanas de xaneiro                    

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer, entender e utilizar os distintos conceptos de fracción. 

  2.  Orde e comparación de fraccións. 

  3.  Construír e aplicar os conceptos relativos á equivalencia de fraccións. 

  4.  Resolver algúns problemas con fraccións. 

  
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 (CSC), 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 

% 

     
Significados dunha 

fracción: 

-  Como parte da unidade. 

Representación. 

-  Como cociente 

indicado. 

Paso a forma decimal. 

Transformación dun 

decimal en fracción (en 

casos sinxelos). 

-  Como operador. 

Fracción dun número. 

  1.  Coñecer, entender e 

utilizar os distintos 

conceptos de 

fracción. 

  1.1.  Representa 

graficamente unha 

fracción. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,25% 

  1.2.  Determina a fracción 

que corresponde a 

cada parte dunha 

cantidade. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,25% 

  1.3.  Calcula a fracción dun 

número. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

  1.4.  Identifica unha fracción 

co cociente indicado 

de dous números. 

Pasa de fracción a 

decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

  1.5.  Pasa a forma 

fraccionaria números 

decimais exactos 

sinxelos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

-  Comparación de 

fraccións, logo de paso 

a forma decimal. 

  2.  Ordenar fraccións con 

axuda do cálculo 

mental ou pasándoas 

a forma decimal. 

  2.1.  Compara mentalmente 

fraccións en casos 

sinxelos (fracción 

maior ou menor que a 

unidade, ou que 1/2; 

fraccións de igual 

numerador, etc.) e é 

capaz de xustificar as 

súas respostas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

  2.2.  Ordena fraccións 

pasándoas a forma 

decimal. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

-  Fraccións equivalentes. 

-  Transformación dun 

enteiro en fracción. 

-  Simplificación de 

fraccións. 

-  Relación entre os 

termos de fraccións 

equivalentes. 

  3.  Entender, identificar e 

aplicar a equivalencia 

de fraccións. 

  3.1.  Calcula fraccións 

equivalentes a unha 

dada. CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,25% 
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-  Cálculo do termo 

descoñecido. 
  3.2.  Recoñece se dúas 

fraccións son 

equivalentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,25% 

  3.3.  Simplifica fraccións. 

Obtén a fracción 

irredutible dunha 

dada. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  3.4.  Utiliza a igualdade dos 

produtos cruzados 

para completar 

fraccións 

equivalentes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

-  Problemas nos que se 

calcula a fracción 

dunha cantidade. 

-  Problemas nos que se 

coñece a fracción 

dunha cantidade e se 

pide o total (problema 

inverso). 

  4.  Resolver algúns 

problemas baseados 

nos distintos 

conceptos de 

fracción. 

  4.1.  Resolve problemas nos 

que se pide o cálculo 

da fracción que 

representa a parte 

dun total. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  4.2.  Resolve problemas nos 

que se pide o valor da 

parte (fracción dun 

número, problema 

directo). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  4.3.  Resolve problemas nos 

que se pide o cálculo 

do total (fracción dun 

número, problema 

inverso). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

 

Unidade 8: Operacións con fraccións 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Reducir dúas ou tres fraccións sinxelas a común denominador. 

-  Sumar e restar fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con situacións cotiás. 

-  Multiplicar e dividir mentalmente unha fracción por dous, por tres... 

-  Multiplicar e dividir dúas fraccións. 

-  Aplicar todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións sinxelas da vida ordinaria. 

•  Complementos importantes: 



33 
 

-  Reducir calquera conxunto de fraccións a común denominador. 

-  Optimizar os algoritmos para a redución a común denominador (busca do mínimo común múltiplo dos 

denominadores). 

-  Comparar fraccións por distintos métodos (pasando a forma decimal, reducindo a común denominador...). 

-  Resolver expresións con operacións combinadas e parénteses. 

-  Resolver distintas situacións problemáticas con números fraccionarios. 

-  Resolver problemas de crecente dificultade. 

 

Temporalización:   4ª semana de xaneiro e 1ª semana de febreiro                                                             

  

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Reducir fraccións a común denominador, baseándose na equivalencia de fraccións. 

  2.  Operar fraccións. 

  3.  Resolver problemas con números fraccionarios. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
-  Redución de fraccións a 

común denominador. 

-  Comparación de 

fraccións, logo de 

redución a común 

denominador. 

  1.  Reducir fraccións a 

común 

denominador 

baseándose na 

equivalencia de 

fraccións. 

  1.1.  Reduce a común denominador 

fraccións con denominadores 

sinxelos (o cálculo do 

denominador común faise 

mentalmente). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

  1.2.  Reduce a común denominador 

calquera tipo de fraccións (o 

cálculo do denominador 

común esixe a obtención 

previa do mínimo común 

múltiplo dos 

denominadores). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

  1.3.  Ordena calquera conxunto de 

fraccións reducíndoas a 

común denominador. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

-  Suma e resta de 

fraccións. 

-  Resolución de expresións 

con sumas, restas e 

fraccións. 

  2.  Operar fraccións.   2.1.  Calcula sumas e restas de 

fraccións de distinto 

denominador. Calcula sumas 

e restas de fraccións e 

enteiros. Expresións con 

parénteses. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 
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-  Produto de fraccións. 

-  Inversa dunha fracción. 

-  Fracción dunha fracción. 

-  Cociente de fraccións. 

-  Operacións combinadas. 

-  Prioridade das 

operacións. 

  2.2.  Multiplica fraccións. CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

  2.3.  Calcula a fracción dunha 

fracción. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

  2.4.  Divide fraccións. CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

  2.5.  Resolve expresións con 

operacións combinadas de 

fraccións. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

-  Resolución de problemas 

nos que se opera con 

fraccións. 

  3.  Resolver problemas 

con números 

fraccionarios. 

  3.1.  Resolve problemas de 

fraccións con operacións 

aditivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  3.2.  Resolve problemas de 

fraccións con operacións 

multiplicativas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  3.3.  Resolve problemas nos que 

aparece a fracción doutra 

fracción. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 
Unidade 9:   Proporcionalidade e porcentaxes 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Recoñecer as relacións de proporcionalidade, diferenciando a directa da inversa. 
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-  Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directamente 

proporcionais. 

-  Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de redución á unidade. 

-  Calcular porcentaxes directas. 

-  Calcular mentalmente porcentaxes como: 50%, 25%, 75 %... 

-  Resolver problemas de números ou diminucións porcentuais calculando primeiro a porcentaxe que se vai 

incrementar (ou descontar) e sumando (ou restando) despois o resultado obtido á cantidade inicial. 

•  Complementos importantes: 

-  Lembrar as relacións numéricas existentes entre fraccións equivalentes e aplicalas para calcular x en 

igualdades do tipo a/b = c/x. 

-  Resolver problemas de proporcionalidade utilizando a regra de tres. 

-  Identificar unha porcentaxe cunha fracción e cun número decimal. 

-  Estratexias para o cálculo rápido de porcentaxes. Cálculo de porcentaxes multiplicando por un número 

decimal. 

-  Cálculo directo de aumentos e diminucións porcentuais. 

 

Temporalización:      2ª e 3ª semanas de febreiro                        

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Identificar as relacións de proporcionalidade entre magnitudes. 

  2.  Construír e interpretar táboas de valores correspondentes a pares de magnitudes proporcionais. 

  3.  Coñecer e aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidade. 

  4.  Comprender o concepto de porcentaxe e calcular porcentaxes directas. 

  5.  Resolver problemas de porcentaxes. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso  

% 

     
-  Relacións de 

proporcionalidade 

directa e inversa.  

  1.  Identificar as relacións 

de proporcionalidade 

entre magnitudes. 

  1.1.  Recoñece se entre dúas 

magnitudes existe 

relación de 

proporcionalidade, 

diferenciando a 

directa da inversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

0,5% 

-  Razón e proporción. 

-  Táboas de valores 

directa e inversamente 

proporcionais. 

  2.  Construír e interpretar 

táboas de valores 

correspondentes a 

pares de magnitudes 

proporcionais. 

  2.1.  Completa táboas de 

valores directamente 

proporcionais e obtén 

delas pares de 

fraccións equivalentes.  

CCL, 

CMCT 

0,5% 
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-  Constante de 

proporcionalidade. 

-  Fraccións equivalentes 

nas táboas de valores 

proporcionais. 

-  Aplicación da 

equivalencia de 

fraccións para 

completar pares de 

valores nas táboas de 

proporcionalidade 

directa e inversa. 

  2.2.  Completa táboas de 

valores inversamente 

proporcionais e obtén 

delas pares de 

fraccións equivalentes.  

CCL, 

CMCT 

0,5% 

  2.3.  Obtén o termo 

descoñecido nun par 

de fraccións 

equivalentes a partir 

dos outros tres 

coñecidos.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP  

0,75% 

-  Problemas de 

proporcionalidade 

directa e inversa. 

Método de redución á 

unidade. Regra de tres. 

  3.  Coñecer e aplicar 

técnicas específicas 

para resolver 

problemas de 

proporcionalidade. 

  3.1.  Resolve problemas de 

proporcionalidade 

directa polo método 

de redución á unidade, 

coa regra de tres e coa 

constante de 

proporcionalidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  3.2.  Resolve problemas de 

proporcionalidade 

inversa polo método 

de redución á unidade 

e coa regra de tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  3.3.  Resolve problemas de 

repartimentos 

directamente 

proporcionais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

-  Concepto de 

porcentaxe. A 

porcentaxe como 

fracción e como 

proporción. 

-  Relación entre 

porcentaxes e 

números decimais. 

-  Cálculo de 

porcentaxes. 

  4.  Comprender o concepto 

de porcentaxe e 

calcular porcentaxes 

directas. 

  4.1.  Identifica cada 

porcentaxe cunha 

fracción e cun número 

decimal e viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

  4.2.  Calcula a porcentaxe 

indicada dunha 

cantidade dada e 

obtén a inicial dando a 

porcentaxe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

  4.3.  Calcula porcentaxes coa 

calculadora. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,25% 
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-  Problemas de 

porcentaxes. 

  5.  Resolver problemas de 

porcentaxes. 

  5.1.  Resolve problemas de 

porcentaxes directas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  5.2.  Resolve problemas nos 

que se pide a 

porcentaxe ou o total. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  5.3.  Resolve problemas de 

aumentos e 

diminucións 

porcentuais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

 
Unidade 10: Álxebra 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Tradución de enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrica. 

-  Suma e resta das expresións alxébricas básicas (monomios). 

-  Produto e cociente de monomios. 

-  Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen denominadores. 

-  Resolución de problemas moi sinxelos co auxilio das ecuacións. 

-  Codificación do enunciado nunha ecuación. 

-  Resolución desta. 

-  Interpretación da solución. 

•  Complementos importantes: 

-  Codificación, en linguaxe alxébrica, de relacións e propiedades numéricas, entre magnitudes, etc. 

-  Expresións alxébricas: clasificación, grao, valor numérico. 

-  Simplificación de expresións alxébricas con operacións combinadas e parénteses. 

-  Diferenciación das igualdades alxébricas que son ecuacións das que non o son. 

-  Xustificación das regras para a transposición de termos nunha ecuación. 

-  Resolución de ecuacións de primeiro grao de calquera complexidade (con parénteses, denominadores, etc.). 

-  Resolución de ecuacións de diversos tipos, por tenteo e mediante estratexias de elaboración persoal. 

-  A resolución de problemas de crecente dificultade. 

-  Como posible liña de investigación suxírese a realización de indagacións numéricas cuxos resultados se 

xeneralizan mediante expresións alxébricas: a busca do termo xeral dunha serie, a fórmula que resolve 

determinadas situacións, a expresión que mostra o estado dunha situación en función de determinados 

parámetros, a demostración de certas propiedades, etc. 

 

Temporalización:    4ª semana de febreiro e 1ª semana de marzo                        
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2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Traducir a linguaxe alxébrica enunciados, propiedades ou relacións matemáticas. 

  2.  Coñecer e utilizar a nomenclatura relativa ás expresións alxébricas e os seus elementos. 

  3.  Operar con monomios. 

  4.  Coñecer, comprender e utilizar os conceptos e a nomenclatura relativa ás ecuacións e os seus elementos. 

  5.  Resolver ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

  6.  Utilizar as ecuacións como ferramentas 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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
-  A linguaxe alxébrica. 

Utilidade. 

  1.  Traducir á linguaxe 

alxébrica enunciados, 

propiedades ou 

relacións 

matemáticas. 

  1.1.  Traduce de linguaxe 

verbal a linguaxe 

alxébrica enunciados 

de índole 

matemática. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,4% 

  1.2.  Xeneraliza nunha 

expresión alxébrica o 

termo enésimo dunha 

serie numérica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,4% 

-  Expresións alxébricas. 

-  Monomios. Elementos 

e nomenclatura. 

-  Monomios 

semellantes. 

-  Polinomios. 

-  Fraccións alxébricas. 

  2.  Coñecer e utilizar a 

nomenclatura relativa 

ás expresións 

alxébricas e aos seus 

elementos. 

  2.1.  Identifica, entre varias 

expresións alxébricas, 

as que son 

monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,2% 

  2.2.  Nun monomio, 

diferencia o 

coeficiente, a parte 

literal e o grao. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,2% 

  2.3.  Recoñece monomios 

semellantes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,3% 

-  Operacións con 

monomios e 

polinomios. 

-  Redución de expresións 

alxébricas sinxelas. 

  3.  Operar con monomios 

e polinomios. 

  3.1.  Reduce ao máximo 

expresións con sumas 

e restas de monomios 

e polinomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

  3.2.  Multiplica monomios. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 
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  3.3.  Reduce ao máximo o 

cociente de dous 

monomios. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

-  Ecuacións. Membros, 

termos, incógnitas e 

solucións. 

-  Ecuacións de primeiro 

grao cunha incógnita. 

-  Ecuacións 

equivalentes. 

  4.  Coñecer, comprender e 

utilizar os conceptos e 

a nomenclatura 

relativa ás ecuacións e 

aos seus elementos. 

  4.1.  Diferencia e identifica 

os membros e os 

termos dunha 

ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

  4.2.  Recoñece se un valor 

dado é solución 

dunha determinada 

ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

0,25% 

-  Técnicas básicas para a 

resolución de 

ecuacións de primeiro 

grao sinxelas. 

Transposición de 

termos. Redución 

dunha ecuación a 

outra equivalente. 

  5.  Resolver ecuacións de 

primeiro grao cunha 

incógnita. 

  5.1.  Coñece e aplica as 

técnicas básicas para 

a transposición de 

termos. 

(x+ a = b; x− a = b; 

x · a =  b;  x/a = b). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

  5.2.  Resolve ecuacións do 

tipo ax  +  b = cx+  d 

ou similares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

  5.3.  Resolve ecuacións con 

parénteses. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

   6.  Utilizar as ecuacións 

como ferramentas 

para resolver 

problemas. 

  6.1.  Resolve problemas 

sinxelos de números. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  6.2.  Resolve problemas de 

iniciación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 
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  6.3.  Resolve problemas 

máis avanzados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

 
Unidade 11: Rectas e ángulos 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Conceptos de paralelismo e perpendicularidade, e denominación dos ángulos formados por dúas rectas que 

se cortan. Procedementos para trazar todo iso con regra e compás. 

-  Trazado de mediatrices e bisectrices. 

-  Identificación e denominación dalgunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, suplementarios, 

adxacentes, consecutivos), así como os ángulos que se formarán ao cortar dúas rectas paralelas con outra 

recta. 

-  Recoñecemento automático dos primeiros números primos. 

-  Operacións con medidas angulares. 

-  Obtención do valor do ángulo interior en polígonos regulares. 

-  Relación entre o ángulo central e o ángulo inscrito nunha circunferencia. 

•  Complementos importantes: 

-  Xustificación do valor da suma dos ángulos nun triángulo. 

-  Dedución das propiedades de mediatrices e bisectrices. 

-  Xustificación de que todos os ángulos inscritos que abranguen un arco de 180º teñen que ser necesariamente 

rectos. 

 

Temporalización:  2ª e 3ª semanas de marzo 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os elementos xeométricos básicos e as relacións que hai entre eles e realizar construcións sinxelas 

utilizando os instrumentos de debuxo necesarios. 

  2.  Recoñecer, medir, trazar e clasificar distintos tipos de ángulos e utilizar algunhas relacións entre os ángulos nos 

polígonos e na circunferencia. 

  3.  Operar con medidas de ángulos no sistema sesaxesimal. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
•  Instrumentos de debuxo. 

-  Uso destro dos 

instrumentos de debuxo. 

  1.  Coñecer os elementos 

xeométricos básicos 

e as relacións que hai 

entre eles e realizar 

  1.1.  Coñece os conceptos de 

punto, recta, semirrecta, 

segmento, plano e 

semiplano e utiliza 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

0,25% 



41 
 

Construción de 

segmentos e ángulos. 

-  Trazado da mediatriz dun 

segmento. Trazado da 

bisectriz dun ángulo. 

•  Ángulos. 

-  Elementos. 

Nomenclatura. 

Clasificación. Medida. 

-  Construción de ángulos 

complementarios, 

suplementarios, 

consecutivos, adxacentes, 

etc. 

-  Construción de ángulos 

dunha amplitude dada. 

-  Ángulos determinados 

cando unha recta corta 

un sistema de paralelas. 

-  Identificación e 

clasificación dos distintos 

ángulos, iguais, 

determinados por unha 

recta que corta un 

sistema de paralelas. 

•  O sistema sesaxesimal de 

medida. 

-  Unidades. Equivalencias. 

-  Expresión complexa e 

incomplexa de medidas 

de ángulos. 

-  Operacións con medidas 

de ángulos: suma, resta, 

multiplicación e división 

por un número. 

-  Aplicación dos algoritmos 

para operar ángulos en 

forma complexa (suma e 

resta, multiplicación ou 

división por un número 

natural). 

•  Ángulos nos polígonos. 

-  Suma dos ángulos dun 

triángulo. Xustificación. 

-  Suma dos ángulos dun 

polígono de n lados. 

construcións sinxelas 

utilizando os 

instrumentos de 

debuxo necesarios. 

procedementos para 

debuxalos. 

CEC 

  1.2.  Coñece as propiedades da 

recta con respecto ao 

punto ou puntos por onde 

pasa e utiliza os 

procedementos axeitados 

para o trazado de rectas 

paralelas e 

perpendiculares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  1.3.  Constrúe a mediatriz dun 

segmento e coñece a 

característica común a 

todos os seus puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  1.4.  Constrúe a bisectriz dun 

ángulo e coñece a 

característica común a 

todos os seus puntos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  2.  Recoñecer, medir, 

trazar e clasificar 

distintos tipos de 

ángulos. 

  2.1.  Recoñece, clasifica e nomea 

ángulos segundo a súa 

abertura e posicións 

relativas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYS 

0,5% 

  2.2.  Nomea os distintos tipos de 

ángulos determinados por 

unha recta que corta dúas 

paralelas e identifica 

relacións de igualdade 

entre eles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  2.3.  Utiliza correctamente o 

transportador para medir 

e debuxar ángulos. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  3.  Operar con medidas 

de ángulos no 

sistema sesaxesimal. 

  3.1.  Utiliza as unidades do 

sistema sesaxesimal e as 

súas equivalencias. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 
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•  Ángulos na 

circunferencia. 

-  Ángulo central. Ángulo 

inscrito. Relacións. 

  3.2.  Suma e resta medidas de 

ángulos expresados en 

forma complexa. 
CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

  3.3.  Multiplica e divide a 

medida dun ángulo por un 

número natural. 
CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

  4.  Coñecer e utilizar 

algunhas relacións 

entre os ángulos nos 

polígonos e na 

circunferencia. 

  4.1.  Coñece o valor da suma dos 

ángulos dun polígono e 

utilízao para realizar 

medicións indirectas de 

ángulos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  4.2.  Coñece as relacións entre 

ángulos inscritos e 

centrais nunha 

circunferencia e utilízaas 

para resolver sinxelos 

problemas xeométricos. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

 
Unidade 12:  Figuras xeométricas 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Clasificación e construción de triángulos. 

-  Rectas notables nun triángulo: medianas e alturas. 

-  Identificación, clasificación e análise de propiedades dos cuadriláteros. 

-  Polígonos regulares. Elementos. 

-  Simetrías nas figuras planas. 

-  Circunferencia. Posicións relativas de recta e circunferencia e de dúas circunferencias. 

-  Identificación e descrición dalgúns poliedros e corpos de revolución. 

•  Complementos importantes: 

-  Obtención do baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro de triángulos de distintos tipos. Circunferencias 

inscritas e circunscritas. 

-  Comprensión do teorema de Pitágoras. 

-  Aplicación do teorema de Pitágoras á obtención da lonxitude dun lado dun triángulo rectángulo coñecendo 

as dos outros dous. 

-  Aplicación do teorema de Pitágoras a outras figuras. 

-  Descubrir se un triángulo é rectángulo, acutángulo ou obtusángulo coñecendo as lonxitudes dos tres lados. 

 

Temporalización:    4ª semana de marzo e 1ª semana de abril                                                            

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer os distintos tipos de polígonos, a súa clasificación segundo o número de lados, distinguilos doutras figuras 

planas e identificar e debuxar neles relacións de simetría. 

  2.  Coñecer as características dos triángulos, cuadriláteros e polígonos regulares, os seus elementos, as súas relacións 

básicas e saber realizar cálculos e construcións baseados neles. 
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  3.  Coñecer os elementos da circunferencia, as súas relacións e as relacións de tanxencia entre recta e circunferencia 

e entre dúas rectas. 

  4.  Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. 

  5.  Coñecer figuras espaciais sinxelas, identificalas e nomear os seus elementos fundamentais. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Figuras planas. 

-  Clasificación. 

-  Eixes de simetrías de 

figuras planas. 

-  Número de eixes de 

simetría dunha figura 

plana. 

Triángulos. 

-  Clasificación e 

construción. 

-  Relacións entre lados e 

ángulos. 

-  Medianas: baricentro. 

Alturas: ortocentro. 

Circunferencia inscrita e 

circunscrita. 

Cuadriláteros. 

-  Clasificación. 

-  Paralelogramos: 

propiedades. Trapecios. 

Trapezoides. 

Polígonos regulares. 

-  Triángulo rectángulo 

formado por raio, 

apotema e medio lado de 

calquera polígono regular. 

-  Eixes de simetría dun 

polígono regular. 

Circunferencia. 

-  Elementos e relacións. 

  1.  Coñecer os distintos 

tipos de polígonos, 

a súa clasificación 

segundo o número 

de lados e 

distinguilos doutras 

figuras planas. 

  1.1.  Recoñece os distintos tipos de 

liñas poligonais e 

distíngueas das liñas non 

poligonais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,2% 

  1.2.  Recoñece un polígono entre 

varias figuras, e clasifícao 

segundo o número de lados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

0,2% 

  2.  Identificar e debuxar 

relacións de 

simetría. 

  2.1.  Recoñece e debuxa os eixes 

de simetría de figuras 

planas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,2% 

  3.  Coñecer os 

triángulos, as súas 

propiedades, a súa 

clasificación, a 

relación entre os 

seus lados e os seus 

ángulos, a súa 

construción e os 

seus elementos 

notables (puntos, 

rectas e 

circunferencias 

asociadas). 

  3.1.  Dado un triángulo, clasifícao 

segundo os seus lados e 

segundo os seus ángulos e 

xustifica o porqué. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  3.2.  Debuxa un triángulo dunha 

clase determinada (por 

exemplo, obtusángulo e 

isóscele). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

0,2% 

  3.3.  Dados tres segmentos, decide 

se con eles se pode construír 

un triángulo; en caso 

positivo, constrúeo e ordena 

os seus ángulos de menor a 

maior. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 
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-  Posicións relativas: de 

recta e circunferencia; de 

dúas circunferencias. 

Teorema de Pitágoras. 

-  Relación entre áreas de 

cadrados. Demostración. 

-  Aplicacións do teorema de 

Pitágoras: 

-  Cálculo dun lado dun 

triángulo rectángulo 

coñecendo os outros 

dous. 

-  Cálculo dun segmento 

dunha figura plana a 

partir doutros que, 

con el, formen un 

triángulo rectángulo. 

-  Identificación de 

triángulos rectángulos 

a partir das medidas 

dos seus lados. 

Corpos xeométricos. 

-  Poliedros: prismas, 

pirámides, poliedros 

regulares, outros. 

-  Corpos de revolución: 

cilindros, conos, esferas. 

  3.4.  Identifica e debuxa as 

mediatrices, as bisectrices, 

as medianas e as alturas dun 

triángulo, así como os seus 

puntos de corte, e coñece 

algunhas das súas 

propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  3.5.  Constrúe as circunferencias 

inscritas e circunscrita a un 

triángulo e coñece algunhas 

das súas propiedades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  4.  Coñecer e describir 

os cuadriláteros, a 

súa clasificación e 

as propiedades 

básicas de cada un 

dos seus tipos. 

Identificar un 

cuadrilátero a partir 

dalgunhas das súas 

propiedades. 

  4.1.  Recoñece os paralelogramos 

a partir das súas 

propiedades básicas 

(paralelismo de lados 

opostos, igualdade de lados 

opostos, diagonais que se 

cortan no seu punto medio). 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  4.2.  Identifica cada tipo de 

paralelogramo coas súas 

propiedades características. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  4.3.  Describe un cuadrilátero dado 

en achega propiedades que 

o caracterizan. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  4.4.  Traza os eixes de simetría dun 

cuadrilátero. 
CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,2% 

  5.  Coñecer as 

características dos 

polígonos regulares, 

os seus elementos, 

as súas relacións 

básicas e saber 

realizar cálculos e 

construcións 

baseados neles. 

  5.1.  Traza os eixes de simetría dun 

polígono regular dado. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,2% 

  5.2.  Distingue polígonos regulares 

de non regulares e explica 

por que son dun tipo ou 

outro. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0,2% 

  6.  Coñecer os 

elementos da 

circunferencia, as 

  6.1.  Recoñece a posición relativa 

dunha recta e unha 

circunferencia a partir do 

CL, 

CMCT, 

0,2% 
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súas relacións e as 

relacións de 

tanxencia entre 

recta e 

circunferencia e 

entre dúas rectas. 

raio e a distancia do seu 

centro á recta, e debúxaas. 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  6.2.  Recoñece a posición relativa 

de dúas circunferencias a 

partir do seus raios e a 

distancia entre os seus 

centros, e debúxaas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,2% 

  7.  Coñecer e aplicar o 

teorema de 

Pitágoras. 

  7.1.  Dadas as lonxitudes dos tres 

lados dun triángulo, 

recoñece se é rectángulo, 

acutángulo ou obtusángulo. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  7.2.  Calcula o lado descoñecido 

dun triángulo rectángulo 

coñecidos os outros dous. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,2% 

  7.3.  Nun cadrado ou rectángulo, 

aplica o teorema de 

Pitágoras para relacionar a 

diagonal cos lados e calcular 

o elemento descoñecido. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0,2% 

  7.4.  Nun rombo, aplica o teorema 

de Pitágoras para relacionar 

as diagonais co lado e 

calcular o elemento 

descoñecido. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0,2% 

  7.5.  Nun trapecio rectángulo ou 

isóscele, aplica o teorema de 

Pitágoras para establecer 

unha relación que permita 

calcular un elemento 

descoñecido. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC0 

0,45% 

  7.6.  Nun polígono regular, utiliza a 

relación entre raio, apotema 

e lado para, aplicando o 

teorema de Pitágoras, achar 

un destes elementos a partir 

dos outros. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0,45% 

  7.7.  Relaciona numericamente o 

raio dunha circunferencia 

CL, 

CMCT, 

CD, 

0,45% 
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coa lonxitude dunha corda e 

a súa distancia ao centro. 

CAA, 

SIEP 

  7.8.  Aplica o teorema de Pitágoras 

na resolución de problemas 

xeométricos sinxelos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0.45% 

  8.  Coñecer figuras 

espaciais sinxelas, 

identificalas e 

nomear os seus 

elementos 

fundamentais. 

  8.1.  Identifica poliedros, noméaos 

adecuadamente (prisma, 

pirámide) e recoñece os 

seus elementos 

fundamentais. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

  8.2.  Identifica corpos de 

revolución (cilindro, cono, 

esfera) e recoñece os seus 

elementos fundamentais. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,2% 

 
Unidade 13: Áreas e perímetros 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Realización de medicións directas de lonxitudes. 

-  Unidades do Sistema Métrico Decimal (SMD) para medir lonxitudes e superficies. 

-  Utilización de instrumentos de medición de lonxitudes. 

-  Cálculo do perímetro de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 

-  Cálculo da superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 

•  Complementos importantes: 

-  Transformación duns polígonos noutros por descomposición e recomposición. 

-  Dedución das fórmulas que permiten xeneralizar procedementos para medir perímetros e superficies de 

calquera polígono, incluíndo o círculo. 

-  Cálculo das lonxitudes de arcos de circunferencia e as superficies de sectores circulares. 

-  Cálculo de áreas para as que se necesite aplicar, previamente, o teorema de Pitágoras. 

 

Temporalización:   3ª e 4ª semanas de abril 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer e aplicar os procedementos e as fórmulas para o cálculo directo de áreas e perímetros de figuras planas. 

  2.  Obter áreas calculando, previamente, algún segmento mediante o teorema de Pitágoras. 

  
 

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 (CSC), 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 

% 

     
Áreas e perímetros nos 

cuadriláteros. 

-  Cadrado. Rectángulo. 

-  Paralelogramo calquera. 

Obtención razoada da 

fórmula. Aplicación. 

-  Rombo. Xustificación da 

fórmula. Aplicación. 

-  Trapecio. Xustificación da 

fórmula. Aplicación. 

Área e perímetro no 

triángulo. 

-  O triángulo como medio 

paralelogramo. 

-  O triángulo rectángulo 

como caso especial. 

Áreas de polígonos 

calquera. 

-  Área dun polígono 

mediante triangulación. 

-  Área dun polígono regular. 

Medidas no círculo e figuras 

asociadas. 

-  Perímetro e área de 

círculo. 

-  Área do sector circular. 

-  Área da coroa circular. 

Cálculo de áreas e 

perímetros co teorema de 

Pitágoras. 

-  Cálculo de áreas e 

perímetros de figuras 

planas que requiren a 

obtención dun segmento 

mediante o teorema de 

Pitágoras. 

Resolución de problemas 

con cálculo de áreas. 

-  Cálculo de áreas e 

perímetros en situacións 

contextualizadas. 

-  Cálculo de áreas por 

descomposición e 

recomposición. 

  1.  Coñecer e aplicar os 

procedementos e 

as fórmulas para o 

cálculo directo de 

áreas e perímetros 

de figuras planas. 

  1.1.  Calcula a área e o perímetro 

dunha figura plana 

(debuxada) dándolle todos 

os elementos que necesita. 

-  Un triángulo, cos tres lados e 

unha altura. 

-  Un paralelogramo, cos dous 

lados e a altura. 

-  Un rectángulo, cos seus dous 

lados. 

-  Un rombo, cos lados e as 

diagonais. 

-  Un trapecio, cos seus lados e 

a altura. 

-  Un círculo, co seu raio. 

-  Un polígono regular, co lado 

e o apotema. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

0,5% 

  1.2.  Calcula a área e o perímetro 

dun sector circular dándolle 

o raio e o ángulo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  1.3.  Calcula a área de figuras nas 

que debe descompoñer e 

recompoñer para identificar 

outra figura coñecida. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  1.4.  Resolve situacións 

problemáticas nas que 

interveñan áreas e 

perímetros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0,75% 

  2.  Obter áreas 

calculando 

previamente algún 

segmento 

mediante o 

teorema de 

Pitágoras. 

  2.1.  Calcula a área e o perímetro 

dun triángulo rectángulo, 

dándolle dous dos seus lados 

(sen a figura). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  2.2.  Calcula a área e o perímetro 

dun rombo, dándolle as súas 

dúas diagonais ou unha 

diagonal e o lado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,755 
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  2.3.  Calcula a área e o perímetro 

dun trapecio rectángulo ou 

isóscele cando non se lle dá a 

altura ou un dos lados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  2.4.  Calcula a área e o perímetro 

dun segmento circular 

(debuxado), dándolle o raio, 

o ángulo e a distancia do 

centro á base. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  2.5.  Calcula a área e o perímetro 

dun triángulo equilátero ou 

dun hexágono regular 

dándolle o lado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

 

Unidade 14:   Gráficas de funcións 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Comprensión do que é un sistema de referencia e do papel que desempeña. 

-  Representación de puntos dados polas súas coordenadas. 

-  Asignación de coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula. 

-  Interpretación de información dada mediante puntos. 

-  Interpretación de información sinxela dada mediante unha gráfica. 

•  Complementos importantes: 

-  Interpretación de enunciados nos que interveñan unha ou dúas gráficas. 

-  Representación de funcións dadas mediante un enunciado. 

-  Modificación de gráficas cambiando as escalas nos eixes. 

-  Representación dunha función lineal sinxela dada pola súa ecuación. 

 

Temporalización        1ª e 2ª semanas de maio:                                      

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Dominar a representación e a interpretación de puntos nuns eixes cartesianos. 

  2.  Recoñecer e establecer relacións lineais entre puntos. 

  3.  Interpretar puntos ou gráficas que responden a un contexto. 

  4.  Representar funcións lineais sinxelas dadas pola súa ecuación. 

  
 

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 (CSC), 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 

% 

     
•  Coordenadas cartesianas. 

-  Coordenadas negativas e 

fraccionarias. 

-  Representación de puntos 

no plano. Identificación de 

puntos mediante as súas 

coordenadas. 

-  Recoñecemento de puntos 

que responden a un 

contexto. 

•  Idea de función. 

-  Variables independente e 

dependente. 

-  Relacións lineais que 

cumpre un conxunto de 

puntos. 

-  Gráficas funcionais. 

-  Interpretación de gráficas 

funcionais de situacións 

próximas ao mundo do 

alumnado. 

-  Resolución de situacións 

problemáticas relativas ás 

gráficas e á súa 

interpretación. 

-  Elaboración dalgunhas 

gráficas moi sinxelas. 

-  Comparación de dúas 

gráficas que mostran 

situacións próximas ao 

alumnado. 

-  Representación de funcións 

lineais sinxelas a partir das 

súas ecuacións. 

  1.  Dominar a 

representación e a 

interpretación de 

puntos nuns eixes 

cartesianos. 

  1.1.  Representa puntos dados 

polas súas coordenadas e 

obtén os seus simétricos 

con respecto aos eixes 

coordenados e a ordenada 

na orixe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

0,75% 

  1.2.  Asigna coordenadas a puntos 

dados graficamente. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

0,75% 

  2.  Recoñecer e 

establecer 

relacións lineais 

entre puntos. 

  2.1.  Recoñece puntos que 

cumpren unha relación 

lineal. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

0,75% 

  2.2.  Establece a relación lineal 

que cumpre un conxunto de 

puntos. 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA 

0,75% 

  3.  Interpretar puntos 

ou gráficas que 

responden a un 

contexto. 

  3.1.  Interpreta puntos dentro dun 

contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

0,75% 

  3.2.  Interpreta unha gráfica que 

responde a un contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  3.3.  Compara dúas gráficas que 

responden a un contexto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  4.  Representar 

funcións lineais 

sinxelas dadas pola 

súa ecuación. 

  4.1.  Representa unha recta a 

partir da súa ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP 

1,25% 
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Unidade 15. Estatística e probabilidade 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Interpretación dunha táboa ou gráfica estatística. 

-  Comprensión do concepto de frecuencia sabendo calcular a dun valor nunha colección de datos. 

-  Construción dun diagrama de barras a partir dunha táboa de frecuencias. 

-  Obtención e interpretación de parámetros estatísticos (percorrido, desviación media...) en casos moi sinxelos. 

•  Complementos importantes: 

-  Elaboración de táboas de frecuencias. 

-  Representación de diagramas de sectores e histogramas. 

-  Identificación de erros ou «abusos estatísticos» en informacións preparadas polo profesorado (pois é difícil 

que os estudantes poidan atopalos espontaneamente nos medios de comunicación). 

-  Elección do tipo de gráfico acorde para cada distribución. 

-  Cálculo de probabilidades moi sinxelas. 

 

Temporalización          3ª e 4ª semanas de maio:                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer o concepto de variable estatística e os seus tipos. 

  2.  Elaborar e interpretar táboas estatísticas. 

  3.  Representar graficamente información estatística dada mediante táboas e interpretala. 

  4.  Coñecer e calcular os seguintes parámetros estatísticos: media, mediana, moda, percorrido e desviación media. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
•  Estudo estatístico. 

-  Procedemento para realizar 

un estudo estatístico. 

-  Variables estatísticas 

cualitativas e cuantitativas. 

-  Poboación e mostra. 

•  Táboas de frecuencias. 

-  Frecuencia absoluta, 

relativa e porcentual. 

-  Táboas de frecuencias. 

Construción. 

Interpretación. 

•  Gráficos estatísticos. 

-  Gráficas estatísticas. 

Interpretación. Construción 

dalgunhas moi sinxelas. 

  1.  Coñecer o concepto 

de variable 

estatística e os seus 

tipos. 

  1.1.  Distingue entre variables 

cualitativas e cuantitativas 

en distribucións 

estatísticas concretas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  2.  Elaborar e interpretar 

táboas estatísticas. 

  2.1.  Elabora táboas de 

frecuencias absolutas, 

relativas e de porcentaxes 

a partir dun conxunto de 

datos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  2.2.  Interpreta e compara 

táboas de frecuencias 

sinxelas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

0,5% 
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-  Diagrama de barras. 

-  Histograma. 

-  Polígono de frecuencias. 

-  Diagrama de sectores. 

•  Gráficos estatísticos. 

-  Parámetros estatísticos: 

-  Media. 

-  Mediana. 

-  Moda. 

-  Percorrido. 

-  Desviación media. 

-  Interpretación e obtención 

en distribucións moi 

sinxelas. 

•  Sucesos aleatorios. 

-  Significado. 

Recoñecemento. 

-  Cálculo de probabilidades 

sinxelas: 

-  de sucesos extraídos 

de experiencias 

regulares. 

-  de sucesos extraídos 

de experiencias 

irregulares mediante 

a experimentación: 

frecuencia relativa. 

SIEP, 

CSC 

  3.  Representar 

graficamente 

información 

estatística dada 

mediante táboas e 

interpretala. 

  3.1.  Representa os datos dunha 

táboa de frecuencias 

mediante un diagrama de 

barras, un polígono de 

frecuencias ou un 

histograma. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  3.2.  Representa datos mediante 

un diagrama de sectores. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  3.3.  Interpreta información 

estatística dada 

graficamente (mediante 

diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, 

histogramas, diagramas 

de sectores). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  4.  Coñecer e calcular os 

seguintes 

parámetros 

estatísticos: media, 

mediana, moda, 

percorrido e 

desviación media. 

  4.1.  Calcula a media, a mediana 

e a moda dunha variable 

estatística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  4.2.  Calcula o percorrido e a 

desviación media dunha 

variable estatística. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  5.  Identificar sucesos 

aleatorios e 

asignarlles 

probabilidades. 

  5.1.  Distingue sucesos 

aleatorios dos que non o 

son. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,5% 

  5.2.  Calcula a probabilidade dun 

suceso extraído dunha 

experiencia regular, ou 

dunha experiencia 

irregular, a partir da 

frecuencia relativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

-   O libro do alumnado para a área de Matemáticas 1.º ESO. 

-   A proposta didáctica para Matemáticas 1.º ESO.  

-  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación. 

-   Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.  

-   Autoavaliación das unidades. 

-   Libro: Refuerzo de matemáticas 1. 

-  Materiais manipulables: 

-  Xogos de unidades de medida das distintas magnitudes. 

-  Instrumentos de medida (fitas métricas, balanzas, recipientes...). 

-  Xeoplanos e tramas de puntos triangulares e cadradas. 

-  Bolsas de cubos de madeira ou de plástico. 

-  Dominós de fraccións. 

-  Hollis Fractions Kit. 

-  Regra, compás, transportador de ángulos, escuadra e cartabón. 

-  Libro de espellos. 

-  Escarvadentes de cores. 

-  Tramas de punto. 

-  Varas de mecano. 

-  Dominós de ecuacións. 

-  Taboleiro de ecuacións. 

  -  Tramas de punto cuadriculadas e isométricas. 

-  Pentominó. Tangram. 

-  Construcións mediante dobrado. 

 

Recursos dixitais  

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán 

reforzar e ampliar os contidos estudados. 

-  Actividades interactivas propostas en www.anayaeducacion.com. 

- O libro dixital. 

-   A web do profesorado. 

-   A web do alumnado e da familia. 

-  Proxección dos vídeos da serie Ojo matemático. Yorkshire TV. Distribuidora en España: Metrovídeo Escuela. 

-  Prácticas e probas de exercicios online. Por exemplo, nas páxinas: 

http://www.thatquiz.org/es/ 

http://www.amejor.net/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=1&Itemid=8 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/refuerzo_matematicas/indice

mate.htm 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/divisibilidad/interactivo/ MCDmcm.htm 

http://entretizas.wordpress.com/2009/06/01/el-sistema-metrico-decimal/ 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/proporcionalidad/ 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html 

http://www.educagenesis.com/nativodigital/juego-introduccion-a-as-ecuacións/ 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.anayaeducacion.com/
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 2º ESO 
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1. OBXETIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS 2º ESO 
 

A área de Matemáticas de 2.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios, deixando constancia dos pasos seguidos. 

- Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, indución?) patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos 

contextos. 

- Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto.  

- Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, achegando informes de resultados e conclusións 

dos mesmos.  

- Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados.  

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro e valorar a súa 

aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, comprobación de 

resultados, representacións gráficas, simulacións, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico.  

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida diaria, aplicando 

correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas.  

- Desenvolver estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de números. 

- Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade en situacións da vida real. 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, comprobar 

operacións, descubrir patróns, etc.  

- Empregar estratexias de análises de datos na resolución de problemas. 

- Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións. 

- Utilizar adecuadamente o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras xeométricas.  

- Coñecer e aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas. 

- Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e poliedros regulares). 

- Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas.  

- Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores.  

- Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais.  

- Tabular datos dunha distribución estatística e representalos gráficamente.  

- Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpretalos adecuadamente en cada 

contexto.  

- Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedad e probabilidade. 
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Unidade 1: Os números naturais 
 
Coñecementos mínimos 
 
- Recoñecemento, ordenación e representación na recta numérica dos números naturais. 
- Coñecemento dalgúns sistemas de numeración apreciando as vantaxes do sistema decimal. 
- Utilización das equivalencias entre as distintas unidades do sistema sexagesimal. 
- Recoñecemento dun número como múltiplo ou divisor doutro e a aplicación dos criterios de divisibilidade. 
- Recoñecemento dos números primos menores que 100. 
- Cálculo mental, ou por procedementos de elaboración persoal, do máximo común divisor e do mínimo común 

múltiplo de números sinxelos. 
- Resolución de problemas aritméticos de varias operacións. 
- Resolución de problemas de divisibilidade. 
 
Complementos importantes 
 
- Diferenciación dos distintos sistemas de numeración, apreciando as vantaxes e a potencialidade duns respecto 

doutros.  
- Tradución de números do sistema binario ao decimal e viceversa. 
- Interpretación de cantidades sexagesimal e transformación ao sistema decimal. 
- Descomposición de números en factores primos. 
- Cálculo do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de números descompostos en factores primos. 
 

Temporalización   3ª e 4ª semanas de setembro                                

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Coñecer os números naturais e as súas operacións, e aplicalos na resolución de situacións cotiás. 

  2. Identificar relacións de divisibilidade e aplicalas na análise e as aplicacións dos números naturais e as súas 

operacións. 

 

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 iiciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).   

Unidades 2º ESO 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Sistemas de numeración 

-  O conxunto dos números 

naturais. Orde e 

representación. 

-  Distintos sistemas de 

numeración. Sistema binario. 

Sistema sexagesimal. 

. 

  1.  Coñecer diferentes 

sistemas de 

numeración e 

identificar as súas 

utilidades e as súas 

diferenzas. 

 1.1.  Traduce números do sistema 

de numeración decimal a outros 

sistemas de numeración e 

viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CEC 

0,5% 

  1.2.  Expresa cantidades de 

tempo e medidas angulares nas 

formas complexa e incomplexa. 

0,5% 

Divisibilidade 

-  A relación de divisibilidade. 

-  Múltiplos e divisores. 

-  Criterios de divisibilidade 

por 2, 3 e 9, 5 e 10, 11. 

Números primos e 

compostos 

-  Números primos e números 

compostos. Identificación.  

-  Descomposición en 

factores primos. 

-  Relacións de divisibilidade 

entre números 

descompostos en factores. 

Máximo común divisor e 

mínimo común múltiplo 

-  Mínimo común múltiplo e 

máximo común divisor de 

dous ou máis números. 

-  Algoritmos para o cálculo 

do mínimo común múltiplo e 

do máximo común divisor. 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 
con números naturais 

  2. Identificar relacións 

de divisibilidade 

entre números 

naturais. Coñecer e 

aplicar os criterios 

de divisibilidade. 

 2.1.  Recoñece se un número é 

múltiplo ou divisor doutro. 

CCL, 

CMCT 

CAA 

0,25% 

  2.2.  Obtén o conxunto dos 

divisores dun número. 
0,5% 

  2.3.  Acha múltiplos dun número, 

dadas unhas condicións. 
0,25% 

  2.4.  Aplica os criterios de 

divisibilidade. 
0,5% 

  3. Diferenciar os 

números primos e 

os números 

compostos. 

Descompoñer 

números en 

factores primos. 

Recoñecer relacións 

de divisibilidade 

entre números 

descompostos en 

factores primos. 

  3.1.  Identifica os números primos 

menores que 100. 

SIEP, 

CMCT 

0,25% 

  3.2.  Dado un conxunto de 

números, separa os primos dos 

compostos. 

0,25% 

  3.3.  Descompón números en 

factores primos. 
0,25% 

  3.4.  Identifica relacións de 

divisibilidade entre números 

descompostos en factores primos. 

0,5% 

  4. Calcular o máximo 

común divisor e el 

mínimo común 

múltiplo de dous ou 

máis números. 

  4.1.  Calcula mentalmente o 

máximo común divisor e o mínimo 

común múltiplo de parellas de 

números sinxelos. CMCT, 

SIEP, 

CD 

0,25% 

  4.2.  Aplica procedementos 

óptimos para calcular o máximo 

común divisor e o mínimo común 

múltiplo de dous ou máis números. 

0,5% 

  5. Resolver problemas 

de divisibilidade. 

  5.1.  Resolve problemas de 

múltiplos e divisores. 
CSYC, 

CMCT, 

CCL 

0,75% 

  5.2. Resolve problemas 

apoiándose nos conceptos de 

máximo común divisor e de 

mínimo común múltiplo. 

0,75% 
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Unidade 2: Números enteiros 

Coñecementos mínimos 

- Elaboración e interpretación de mensaxes nos que aparecen os números enteiros cuantificando información. 
- Representación e ordenación de números enteiros. Interpretación da recta numérica enteira. 
- Realización de operacións, con soltura, de números positivos e negativos en expresións sinxelas con operacións 

combinadas. Regra dos signos. Supresión de paréntese. Xerarquía das operacións. 
- Resolución de problemas aritméticos con números enteiros. 
 

Complementos importantes 

- Diferenciación clara entre os conxuntos numéricos N e Z. 
- Coñecemento das propiedades das operacións con números enteiros. 
- Resolución de calquera expresión con operacións combinadas de números enteiros. 
- Estudo de regularidades no conxunto dos números enteiros mediante actividades manipulativas: cadrados 

máxicos, números triangulares, etc. 
 

Temporalización  1ª e 2ª semanas de outubro                                    

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Diferenciar os conxuntos N e Z e identificar os seus elementos e a súa estrutura. 

  2. Operar con soltura e resolver problemas con números enteiros. 

 

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 
% 

     
Números enteiros 

-  O conxunto Z dos números 

enteiros. Orde e 

representación. 

-  Valor absoluto dun 

número enteiro. 

Operacións 

-  Suma e resta de números 

positivos e negativos. 

Expresións de sumas e 

restas con parénteses. 

-  Multiplicación e división 

de números enteiros.  

Operacións combinadas 

  1. Diferenciar os conxuntos 

N e Z e identificar os 

seus elementos e a súa 

estrutura. 

  1.1.  Identifica os números 

enteiros e, dentro destes, os 

naturais. 

CEC, 

CSYC, 

CAA, 

CCL 

0,25% 

  1.2.  Cuantifica, mediante 

números enteiros, situacións da 

contorna. 

0,25% 

  2. Sumar e restar 

números positivos e 

negativos. Resolver 

expresións de sumas e 

restas con parénteses. 

Multiplicar e dividir 

números enteiros. 

  2.1.  Suma e resta números 

positivos e negativos. Resolve 

expresións de sumas e restas 

aplicando correctamente as 

regras de eliminación de 

paréntese. 

CMCT, 

CD 

0,75% 

  2.2.  Multiplica e divide 

números enteiros aplicando a 

regra dos signos. 

0,75% 
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-  Resolución de expresións 

con parénteses e operacións 

combinadas. 

-  Prioridade das operacións. 

Potencias 

-  Potencias de base enteira 

e expoñente natural. 

Propiedades. 

Raíces 

-  Raíces sinxelas de 

números enteiros. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con números enteiros. 

  3. Resolver expresións de 

números enteiros con 

parénteses e 

operacións 

combinadas. 

Coñecer e aplicar as 

regras para quitar 

parénteses. 

  3.1.  Resolve con seguridade 

expresións con parénteses e 

operacións combinadas, 

aplicando correctamente a 

prioridade das operacións. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 

1% 

  4. Realizar cálculos con 

potencias de base 

enteira e expoñente 

natural. 

Coñecer e aplicar as 

propiedades das 

potencias de base 

enteira e expoñente 

natural. 

  4.1.  Calcula potencias de base 

enteira e expoñente natural. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  4.2.  Coñece e aplica as 

propiedades das potencias. 
0,75% 

  5. Calcular raíces sinxelas 

de números enteiros e 

recoñecer cando non 

existen. 

  5.1.  Resolve raíces de números 

enteiros sinxelos, identificando 

cando non existen. 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

0,5% 

  6. Resolución de 

problemas con 

números enteiros 

  6.1.  Resolve problemas con 

números enteiros. 
CCL, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

1% 

 

Unidade 3: Números decimais e fraccionarios  

 

Coñecementos mínimos 

- Lectura e escritura de números decimais (ata as millonésimas). 

- Representación de números con dúas cifras decimais na recta. 

- Aproximación dun número ás décimas e ás centésimas. 

- Operacións: suma, resta, multiplicación e división de números decimais. 

- Recoñecemento de fraccións equivalentes.  

- Simplificación de fraccións con números pequenos. 

- Redución de fraccións sinxelas a común denominador. 

- Paso, a forma fraccionaria, de calquera decimal exacto. 

- Asociación de certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4, 1/5, ?) co seu correspondente número decimal e viceversa. 

 

 

Complementos importantes 

- Valoración do erro cometido na aproximación dunha cantidade a unha determinada orde de unidades. 
- Cálculo da raíz cadrada dun número: aproximacións sucesivas por tenteo. 
- Utilización da calculadora nas operacións con decimais. 
- Obtención da fracción irredutible de calquera fracción. 
- Obtención da fracción equivalente a unha dada que cumpre certas condicións. 
- Emprego de diferentes recursos para comparar fraccións. 
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- Redución de fraccións ao mínimo común denominador. 
- Paso de números decimais xornais a forma fraccionaria. 
- Recoñecemento dos números racionais. 
 

Temporalización   3ª e 4ª semanas de outubro                                        
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

1. Manexar con soltura os números decimais e as súas operacións, e aplicalos na valoración e a resolución de 
situacións cotiás. 

 2. Comprender e aplicar a equivalencia entre fraccións e entre fraccións e números decimais. 
 3. Identificar os números racionais. 
 
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 

% 

     
Os números decimais 

-  Ordes de unidades e 

equivalencias. 

-  Clases de números 

decimais. 

-  Orde no conxunto dos 

números decimais. 

-  A recta numérica.  

-  Interpolación dun decimal 

entre outros dous. 

-  Aproximación de decimais 

por redondeo. Erro cometido 

no redondeo. 

Operacións con decimais 

-  Aplicación dos distintos 

algoritmos para sumar, 

restar, multiplicar e dividir 

números decimais. 

-  Resolución de expresións 

con operacións combinadas. 

-  Raíz cadrada. 

As fraccións 

-  Fraccións equivalentes. 

-  Simplificación. 

-  Redución a común 

denominador. 

-  Orde. 

Fraccións e decimais 

  1.  Comprender a 

estrutura do 

sistema de 

numeración 

decimal e manexar 

as equivalencias 

entre as distintas 

ordes de unidades 

decimais. 

Ordenar, 

aproximar e 

intercalar números 

decimais. 

  1.1.  Le e escribe números 

decimais. Manexa con axilidade as 

equivalencias entre as distintas 

ordes de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

0,25% 

  1.2.  Distingue os distintos tipos de 

números decimais (exactos, 

periódicos, outros). 

0,25% 

  1.3.  Aproxima, por redondeo, un 

decimal á orde de unidades 

desexado. Estima o erro cometido 

nun redondeo. 

0,5% 

  1.4.  Ordena números decimais, 

sitúaos na recta numérica e intercala 

un decimal entre outros dous dados. 

0,25% 

  2. Operar con 

números decimais. 

  2.1.  Aplica os distintos algoritmos 

para sumar, restar, multiplicar e 

dividir números decimais, 

aproximando os resultados á orde 

de unidades desexado. 
SIEP, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

  2.2.  Resolve expresións con 

operacións combinadas nas que 

interveñen números decimais. 

0,5% 

  2.3.  Calcula a raíz cadrada dun 

número coa aproximación desexada. 
0,5% 
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-  Relacións entre fraccións e 

decimais.  

-  Os números racionais. 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con varias operacións de 

números decimais. 

  3. Recoñecer e 

calcular fraccións 

equivalentes. 

Simplificar 

fraccións. 

Reducir fraccións a 

común 

denominador. 

Ordenar fraccións. 

  3.1.  Identifica se dúas fraccións 

son equivalentes. Obtén varias 

fraccións equivalentes a unha dada. 

SYC, 

CMCT, 

CCL 

0,5% 

3.2    Obtén a fracción equivalente a 

unha dada con certas condicións. 
0,5% 

  3.3.  Simplifica fraccións ata obter a 

fracción irredutible. 
0.5% 

  3.4.  Reduce fraccións a común 

denominador. 
0,5% 

  4. Coñecer e utilizar 

as relacións entre 

os números 

decimais e as 

fraccións. 

  4.1.  Ordena fraccións reducíndoas 

previamente a común denominador. CAA, 

CCL, 

CMTC 

0,5% 

  4.2.  Pasa cantidades da forma 

fraccionaria a decimal e viceversa 

(en casos sinxelos). 

0,5% 

  5. Resolver 

problemas con 

números decimais, 

con fraccións e con 

cantidades 

sesaxesimais. 

  5.1.  Diferencia os números 

racionais dos que non o son. 
SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMC 

0,25% 

 

Unidade 4: Operacións con fraccións 

Coñecementos mínimos 

- Suma e resta de fraccións.  
- Multiplicación e división de fraccións. 
- Cálculo da fracción dunha cantidade. 
- Resolución de problemas sinxelos con números fraccionarios. 
- Cálculo de potencias de base 10 con expoñente enteiro. 
- Interpretación de cantidades escritas en notación científica. 
 

Complementos importantes 

- Cálculo da fracción de calquera número, enteiro ou fraccionario. 
- Cálculo do total, coñecida a fracción e a parte. 
- Redución e cálculo en expresións con operacións combinadas. 
- Resolución de problemas de varias operacións con números fraccionarios. 
- Coñecemento do significado das potencias de expoñente nulo ou negativo. 
- Redución de expresións con potencias de base fraccionaria e expoñente enteiro. 
- Expresión de cantidades moi grandes ou moi pequenas en notación científica. 

 

Temporalización    1ª e 2ª semanas de novembro                                      
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Operar e resolver problemas con fraccións.  
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  2. Coñecer as potencias de expoñente enteiro e utilizar as potencias de base 10 para expresar números moi grandes 
ou moi pequenos. 

 

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 

% 

     
Operacións con fraccións 

-  Suma e resta de fraccións. 

-  Produto e cociente de 

fraccións. 

-  Fraccións inversas. 

-  Fracción doutra fracción. 

-  Expresións con operacións 

combinadas. 

-  Eliminación de paréntese. 

Propiedades das potencias 

con base fraccionaria 

-  Potencia dun produto e 

dun cociente. 

-  Produto e cociente de 

potencias da mesma base. 

-  Potencia dunha potencia. 

-  Potencias de expoñente 

cero e de expoñente 

negativo. Paso a forma de 

fracción. 

Operacións con potencias 

Potencias de base 10. 

Notación científica 

Resolución de problemas 

-  Problemas nos que 

intervén a fracción dunha 

cantidade. 

-  Problemas de suma e resta 

de fraccións. 

-  Problemas de produto e 

cociente de fraccións. 

  1.  Operar con fraccións. 

Sumar e restar fraccións. 

Multiplicar e dividir 

fraccións.  

Resolver expresións 

con parénteses e 

operacións 

combinadas. 

  1.1.  Calcula a fracción dun 

número. 

CD, 

CMCT, 

CEC, 

CCL 

0,5% 

  1.2.  Suma e resta fraccións. 0,5% 

  1.3.  Multiplica e divide fraccións. 0,5% 

  1.4.  Reduce expresións con 

operacións combinadas. 
0,5% 

  1.5.  Resolve problemas nos que 

se calcula a fracción dun número. 
0,5% 

  2. Calcular potencias 

de expoñente 

enteiro. 

Aplicar as 

propiedades das 

potencias para 

reducir expresións 

numéricas ou 

alxébricas. 

  2.1.  Calcula potencias de base 

fraccionaria e expoñente natural. 

SIEP, 

CSYC, 

CMTC 

0,25% 

  2.2.  Interpreta e calcula as 

potencias de expoñente negativo. 
0,25% 

  2.3.  Calcula a potencia dun 

produto ou dun cociente. 
0,25% 

  2.4.  Multiplica e divide potencias 

da mesma base. 
0,25% 

  2.5.  Calcula a potencia doutra 

potencia. 
0,25% 

  2.6.  Reduce expresións utilizando 

as propiedades das potencias. 
0,5% 

  3. Utilizar as potencias 

de base 10 para 

expresar números 

moi grandes ou moi 

pequenos. 

  3.1.  Obtén a descomposición 

polinómica dun número decimal, 

segundo as potencias de base dez. 
CAA, 

CCL, 

CD 

0,25% 

  3.2.  Expresa en notación 

científica aproximacións de 

números moi grandes ou moi 

pequenos. 

0,5% 

  4. Resolver problemas 

con números 

fraccionarios nos 

que intervén: 

  4.1.  Resolve problemas nos que 

intervén a fracción dunha 

cantidade. 

SIEP, 

CCL, 

0,5% 
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A fracción dunha 

cantidade. 

Suma, resta, 

multiplicación e 

división entre 

fraccións. 

A fracción doutra 

fracción. 

  4.2.  Resolve problemas de sumas 

e restas con fraccións. 

CSYC, 

CMCT 

0,5% 

  4.3.  Resolve problemas de 

multiplicación e/ou división de 

fraccións. 

0,5% 

  4.4.  Resolve problemas utilizando 

o concepto de fracción dunha 

fracción. 

0,5% 

 

Unidade 5:  Proporcionalidade e porcentaxes 

Coñecementos mínimos 

- Recoñecemento de se existe relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes. Recoñecemento de se a 
proporcionalidade é directa ou inversa. 

- Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 
- Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 
- Resolución de problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións de experiencia cotiá. 

Aplicación do método de redución á unidade e da regra de tres. 
- Cálculo de porcentaxes directas. 
- Resolución de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemas directos). 
- Cálculo do interese que produce un capital nun número enteiro de anos, para un rédito dado. 

Complementos importantes 

- Obtención da constante de proporcionalidade dunha táboa de valores directamente proporcionais. 
- Completar calquera par de valores dunha táboa de proporcionalidade (directa ou inversa) a partir dun par 

coñecido ou a partir da constante de proporcionalidade. 
- Construción de proporcións cos valores das táboas de proporcionalidade (directa ou inversa), relacionándoas 

coa equivalencia de fraccións. 
- Resolución de situacións de proporcionalidade composta. 
- Cálculo do total en situacións de porcentaxe, coñecendo a parte e a porcentaxe aplicada (problema inverso). 
- Cálculo da cantidade inicial ou da porcentaxe aplicada, en situacións de aumentos e diminucións porcentuais.  
- Resolución de problemas de reparticións proporcionais. 
- Resolución de problemas de interese bancario. 

 

Temporalización     3ª e 4ª semanas de novembro                             
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Comprender e manexar as relacións de proporcionalidade, incluídos as porcentaxes, e aplicalas na análise, a 

valoración e a resolución dos distintos problemas aritméticos nos que aparecen. 

 

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 

% 

     
Razón e proporción 

-  Concepto. 

-  Relacións coas fraccións 

equivalentes. 

-  Cálculo do termo 

descoñecido dunha 

proporción. 

Proporcionalidade directa e 

inversa 

-  Magnitudes directamente 

e inversamente 

proporcionais. 

-  Táboas de valores. 

Relacións. Constante de 

proporcionalidade. 

-  Resolución de problemas 

de proporcionalidade 

simple. 

-  Métodos de redución á 

unidade e regra de tres. 

Proporcionalidade 

composta 

Reparticións directa e 

inversamente proporcionais 

Porcentaxes 

-  A porcentaxe como 

proporción, como fracción e 

como número decimal. 

-  Cálculo de porcentaxes. 

-  Aumentos e diminucións 

porcentuais. 

-  Resolución de problemas 

de porcentaxes. 

-  O interese simple como un 

problema de 

  1.  Coñecer e manexar os 

conceptos de razón e 

proporción. 

  1.1.  Obtén a razón de dous 

números. Calcula un 

número que garda con 

outro unha razón dada. 

CAA, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

0,5% 

  1.2.  Identifica se dúas razóns 

forman proporción. 
0,5% 

  1.3.  Calcula ou térmo 

descoñecido dunha 

proporción. 

0,5% 

  2. Recoñecer as 

magnitudes directa 

ou inversamente 

proporcionais, 

construír as súas 

correspondentes 

táboas de valores e 

formar con elas 

distintas proporcións. 

  2.1.  Distingue as magnitudes 

proporcionais das que 

nono son. 

CMCT, 

CD 

0,25% 

  2.2.  Identifica se a relación de 

proporcionalidade que liga 

dúas magnitudes é directa 

ou inversa, constrúe a 

táboa de valores e obtén 

distintas proporcións. 

0,5% 

  3. Resolver problemas 

de proporcionalidade 

directa ou inversa, 

por redución á 

unidade e pola regra 

de tres. 

 3.1.  Resolve, reducindo á 

unidade, problemas sinxelos de 

proporcionalidade directa e 

inversa. 
CMCT, 

CAA 

0,5% 

  3.2.  Resolve, apoiándose na 

regra de tres, problemas de 

proporcionalidade directa e 

inversa. 

0,5% 

  4. Resolver problemas 

de proporcionalidade 

composta e de 

repartos 

proporcionais. 

  4.1.  Resolve problemas de 

proporcionalidade composta. SIEP, 

CCL, 

CSYC 

0,5% 

  4.2.  Resolve problemas de 

reparticións directa e 

inversamente proporcionais. 

0,5% 

  5. Comprender e 

manexar vos 

conceptos relativos a 

os porcentaxes. 

  5.1.  Asocia cada porcentaxe 

cunha fracción, cunha proporción 

ou cun número decimal. 
CD, 

CAA 

0,75% 

  5.2.  Calcula porcentaxes. 0,75% 
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proporcionalidade 

composta. Fórmula. 
  6. Utilizar 

procedementos 

específicos para a 

resolución dos 

distintos tipos de 

problemas con 

porcentaxes. 

  6.1.  Resolve problemas: 

-  De porcentaxes directas. 

-  Que esixen o cálculo do total, 

coñecidos a parte e o tanto por 

cento. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 

CMCT 

1,25% 

 

Unidade 6: Álxebra 

 

Coñecementos mínimos 

- Interpretación e utilización de expresións alxébricas que achegan información sobre propiedades, relacións, 
xeneralizacións, etc. 

- Tradución a linguaxe alxébrico de enunciados moi sinxelos. 
- Coñecemento da nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 
- Operacións con monomios. 
- Coñecemento da nomenclatura e dos elementos relativos aos polinomios. 
- Suma e resta de polinomios. 
- Multiplicación dun polinomio por un número. 
 
Complementos importantes 

- Multiplicación de polinomios. 
- Coñecemento e aplicación das fórmulas dos produtos notables. 
- Extracción de factor común en expresións alxébricas sinxelas. 
- Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas. 
 

Temporalización    1ª e 2ª semanas de decembro                                                        
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Coñecer os elementos e a nomenclatura básica relativos ás expresións alxébricas, así como a súa operativa, e 

utilizar a linguaxe alxébrico para xeneralizar propiedades e relacións matemáticas. 

 

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 

% 

     
Linguaxe alxébrica 

-  Utilidade do álxebra. 

  1.  Utilizar a linguaxe 

alxébrica para 

xeneralizar 

 1.1.  Traduce a linguaxe alxébrica 

enunciados relativos a números 

descoñecidos ou indeterminados. 

CCL, 

CMCT, 

0,5% 
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-  Xeneralizacións. 

-  Fórmulas. 

-  Codificación de 

enunciados.  

-  Ecuacións. 

-  Tradución de enunciados 

da linguaxe natural á 

linguaxe alxébrica. 

-  Interpretación de 

expresións en linguaxe 

alxébrica. 

Expresións alxébricas 

-  Monomios. Elementos: 

coeficiente, grao. 

-  Monomios semellantes. 

-  Polinomios. Elementos e 

nomenclatura. Valor 

numérico. 

Operacións con polinomios 

-  Suma e resta de 

polinomios. 

-  Oposto dun polinomio. 

-  Produto de polinomios. 

-  Simplificación de 

expresións alxébricas con 

parénteses e operacións 

combinadas. 

-  Os produtos notables. 

-  Automatización das 

fórmulas relativas aos 

produtos notables. 

-  Extracción de factor 

común. 

-  Aplicación do factor 

común e dos produtos 

notables na 

descomposición factorial 

e na simplificación de 

fraccións alxébricas. 

propiedades e 

relacións 

matemáticas. 

  1.2.  Expresa, por medio da 

linguaxe alxébrica, relacións ou 

propiedades numéricas. 

CEC, 

CSYC 

0,5% 

  2. Interpretar a 

linguaxe alxébrica 

  2.1.  Interpreta relacións 

numéricas expresadas en linguaxe 

alxébrica (por exemplo, completa 

unha táboa de valores 

correspondentes coñecendo a lei 

xeral de asociación). 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSYC 

0,5% 

  3. Coñecer os 

elementos e a 

nomenclatura 

básica relativos ás 

expresións 

alxébricas. 

  3.1.  Identifica o grao, o 

coeficiente e a parte literal dun 

monomio. 

CMCT, 

SIEP, 

CD 

0,5% 

  3.2.  Clasifica os polinomios e 

distíngueos doutras expresións 

alxébricas. 

0,5% 

  3.3.  Calcula o valor numérico dun 

polinomio para un valor dado da 

indeterminada. 

0,5% 

  4. Operar e reducir 

expresións 

alxébricas. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica e 

divide monomios. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

0,5% 

  4.2.  Suma e resta polinomios. 0,5% 

  4.3.  Multiplica polinomios. 0,5% 

  4.4.  Extrae factor común. 0,5% 

  4.5.  Aplica as fórmulas dos 

produtos notables. 
0,5% 

  4.6.  Transforma en produto 

certos trinomios utilizando as 

fórmulas dos produtos notables. 

0,75% 

  4.7.  Simplifica fraccións 

alxébricas sinxelas. 
0,75% 

 

Unidade 7: Ecuacións de primeiro e segundo grao 

Coñecementos mínimos 

- Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos. 
- Pescudar se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación. 
- Concepto de ecuacións equivalentes. 
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- Procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha ecuación. 
- Resolución de ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses. 
- Resolución de ecuacións do tipo  ax2 + c. 
- Comprensión do proceso seguido para resolver certos problemas tipo moi sinxelos e resolución doutros 

similares. 

 

Complementos importantes 

- Procedementos para a eliminación de denominadores nunha ecuación. 
- Resolución de calquera tipo de ecuacións de primeiro grao. 
- Resolución de problemas sinxelos coa axuda das ecuacións. 
- Resolución razoada de calquera ecuación de segundo grao incompleta. 
Como profundización para os estudantes que poden chegar máis lonxe proponse: 
- Coñecemento e aplicación da fórmula para resolver unha ecuación de segundo grao na súa forma xeral. 
- Aplicación das ecuacións de segundo grao na resolución de problemas. 

 

Temporalización   3ª semana de decembro e 2ª semana de xaneiro                                                 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar e resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 
  2. Aplicar as ecuacións 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 espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Ecuacións 

-  Identificación. 

-  Elementos: termos, 

membros, incógnitas e 

solucións. 

Ecuacións de primeiro grao 

-  Transposición de termos. 

-  Redución de membros en 

ecuacións. 

-  Eliminación de 

denominadores. 

-  Resolución de ecuacións 

de primeiro grao. 

Ecuacións de segundo grao 

-  Soluciones.  

-  Resolución de ecuacións 

de segundo grao 

incompletas. 

  1.  Recoñecer as 

ecuacións e os 

seus elementos: 

termos, membros, 

grao, solucións. 

  1.1.   Recoñece se un valor 

determinado é ou non solución 

dunha ecuación. 

SIEP, 

CCL, 

CD, 

CEC 

0,25% 

  1.2.  Escribe unha ecuación que 

teña por solución un valor dado. 
0,25% 

  2. Resolver ecuacións 

de primeiro grao. 

Reducir membros 

e traspoñer 

termos. 

Eliminar 

denominadores. 

  2.1.  Transpón termos nunha 

ecuación (os casos inmediatos). 

CSYC, 

CMCT, 

CAA 

0,25% 

  2.2.  Resolve ecuacións sinxelas (sen 

parénteses nin denominadores). 
0,25% 

  2.3.  Resolve ecuacións con 

parénteses. 
0,5% 

  2.4.  Resolve ecuacións con 

denominadores. 
0,5% 

  2.5.  Resolve ecuacións con 

parénteses e denominadores. 
0,5% 

  3. Resolver ecuacións 

de segundo grao. 

  3.1.  Resolve ecuacións de segundo 

grao incompletas. 
CMCT, 

0,5% 
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-  Fórmula para a resolución 

de ecuacións de segundo 

grao. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

con ecuacións de primeiro 

grao. Pasos a seguir. 

-  Asignación da incógnita. 

-  Codificación dos 

elementos dun problema en 

linguaxe alxébrico. 

-  Construción da ecuación. 

-  Resolución. Interpretación 

e crítica da solución. 

         Incompletas. 

Completas, coa 

fórmula. 

  3.2.  Resolve ecuacións de segundo 

grao dadas na forma xeral. 

CAA, 

CD 

0,5% 

  3.3.  Resolve ecuacións de segundo 

grao que esixen a previa redución á 

forma xeral. 

0,5% 

  4. Resolver 

problemas con 

axuda das 

ecuacións de 

primeiro e 

segundo grao. 

  4.1.  Resolve, con axuda das 

ecuacións, problemas de relacións 

numéricas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  4.2.  Resolve, con axuda das 

ecuacións, problemas aritméticos 

sinxelos (idades, orzamentos...). 

0,75% 

  4.3.  Resolve, con axuda das 

ecuacións, problemas aritméticos de 

dificultade media (móbiles, 

mesturas...). 

0,75% 

  4.4.  Resolve, con axuda das 

ecuacións, problemas xeométricos. 
0,75% 

 

Unidade 8: Sistemas de ecuacións 

Coñecementos mínimos 

- Recoñecemento dunha ecuación lineal. 
- Representación, punto a punto, de ecuacións lineais. 
- Recoñecemento de se un par de valores é, ou non, solución dun sistema. 
- Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 
- Resolución de sistemas sinxelos de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 
- Comprensión do proceso seguido na resolución de certos problemas tipo mediante o auxilio dos sistemas de 

ecuacións e resolución, mediante os mesmos procedementos, doutros problemas similares. 

 

Complementos importantes 

- Resolución de sistemas polo método gráfico. 
- Identificación dun sistema sen solución cun par de rectas paralelas no plano. 
- Identificación dun sistema de infinitas solucións como un par de ecuacións equivalentes que se representan 

sobre a mesma recta. 
- Resolución de sistemas polos métodos de igualación, redución e substitución. 
- Resolución de diferentes tipos de problemas coa axuda dos sistemas de ecuacións lineais. 

 

Temporalización       3ª e 4ª semanas de xaneiro                                                                 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar os sistemas de ecuacións lineais e coñecer os distintos procedementos para a súa 

resolución. 

   2. Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas. 
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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 espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Ecuacións lineais 

-  Solucións dunha ecuación 

lineal. 

-  Construción da táboa de 

valores correspondente ás 

solucións. 

-  Representación gráfica.  

Sistema de ecuacións 

lineais. Concepto. 

-  Solución dun sistema. 

-  Interpretación gráfica dun 

sistema de ecuacións lineais. 

-  Sistemas con infinitas 

solucións. Sistemas 

indeterminados. 

-  Sistemas incompatibles ou 

sen solución. 

Resolución de sistemas de 

ecuacións lineais 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de substitución, 

redución e igualación. 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 

coa axuda dos sistemas de 

ecuacións. 

-  Codificación alxébrica do 

enunciado (sistema de 

ecuacións lineais). 

-  Resolución do sistema. 

-  Interpretación e crítica da 

solución. 

  1.  Calcular, recoñecer e 

representar as 

solucións dunha 

ecuación de 

primeiro grao con 

dúas incógnitas. 

 1.1.  Recoñece se un par de valores 

(x, e) é solución dunha ecuación de 

primeiro grao con dúas incógnitas. SIEP, 

CEC, 

CSYC, 

CAA 

0,5% 

  1.2.  Dada unha ecuación lineal, 

constrúe unha táboa de valores (x, 

e), con varias das súas solucións, e 

represéntaa no plano cartesiano. 

0,5% 

  2. Coñecer o concepto 

de sistema de 

ecuacións. Saber en 

que consiste a 

solución dun 

sistema de 

ecuacións lineais e 

coñecer a súa 

interpretación 

gráfica. 

  2.1.  Identifica, entre un conxunto 

de pares de valores, a solución dun 

sistema de ecuacións de primeiro 

grao con dúas incógnitas. CMCT, 

CCL, 

CAA 

0,5% 

  2.2.  Recoñece, ante a 

representación gráfica dun sistema 

de ecuacións lineais, se o sistema 

ten solución; e, no caso de que a 

teña, identifícaa. 

0,5% 

  3. Resolver sistemas 

de ecuacións lineais 

polo método gráfico 

e por métodos 

alxébricos. 

  3.1.  Obtén graficamente a 

solución dun sistema de ecuacións 

de primeiro grao con dúas 

incógnitas. 

CD, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

  3.2.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo método de 

substitución. 

0,5% 

  3.3.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo método de 

igualación. 

0,5% 

  3.4.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais polo método de 

redución. 

0,5% 

  3.5.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais elixindo o método 

que vai seguir. 

0,75% 

  4. Utilizar os sistemas 

de ecuacións como 

  4.1.  Resolve problemas 

aritméticos sinxelos con axuda dos 

sistemas de ecuacións. 

CCL, 

CMCT, 

0,75% 
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ferramenta para 

resolver problemas. 

  4.2.  Resolve problemas 

aritméticos de dificultade media 

con axuda dos sistemas de 

ecuacións. 

SIEP 0,75% 

  4.3.  Resolve problemas 

xeométricos con axuda dos 

sistemas de ecuacións. 

0,75% 

 

Unidade 9: Teorema de Pitágoras 

Coñecementos mínimos 

- Dominio da relación entre as áreas dos cadrados construídos sobre os lados dun triángulo rectángulo. 
- Dilucidar se un triángulo é rectángulo ou non a partir das lonxitudes dos seus lados.  
- Aplicación correcta do teorema de Pitágoras ao cálculo de lonxitudes descoñecidas en figuras planas e espaciais. 
- Con resultado exacto, enteiro ou decimal exacto.  
- Con resultado aproximado, dilucidando o número de decimais requiridos.  
- Soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou hipotenusa) nun triángulo rectángulo do 

que se coñecen os outros dous. 
 

Complementos importantes 

- Recoñecemento de se un triángulo é acutángulo ou obtusángulo a partir das lonxitudes dos seus lados. 
- Demostrar o teorema de Pitágoras. 
 

Temporalización         1ª e 2ª semanas de febreiro                                        
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras en 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 espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas de 

cadrados. Demostración. 

-  Aplicacións do teorema de 

Pitágoras: 

-  Cálculo dun lado dun 

triángulo rectángulo 

coñecendo os outros dous. 

-  Cálculo dun segmento 

dunha figura plana a partir 

  1.  Coñecer e aplicar o 

teorema de 

Pitágoras. 

 1.1.  Dadas as lonxitudes dos tres 

lados dun triángulo, recoñece se é 

ou non rectángulo. CSYC, 

CEC, 

SIEP, 

CMCT, 

CL 

0,25% 

  1.2.  Calcula o lado descoñecido 

dun triángulo rectángulo, 

coñecidos os outros dous. 

0,25% 

  1.3.  Nun cadrado ou rectángulo, 

aplica o teorema de Pitágoras para 

relacionar a diagonal cos lados e 

calcular o elemento descoñecido. 

0,3% 



70 
 

doutros que, con el, formen 

un triángulo rectángulo. 

-  Identificación de 

triángulos rectángulos a 

partir das medidas dos seus 

lados. 

Cálculo de áreas e 

perímetros de figuras 

planas 

-  Áreas dos cuadriláteros, 

polígonos regulares e 

partes do círculo. 

  1.4.  Nun rombo, aplica o 

teorema de Pitágoras para 

relacionar as diagonais co lado e 

calcular o elemento descoñecido. 

0,4% 

  1.5.  Nun trapecio rectángulo ou 

isósceles, aplica o teorema de 

Pitágoras para establecer unha 

relación que permita calcular un 

elemento descoñecido. 

0,4% 

  1.6.  Nun polígono regular, utiliza 

a relación entre radio, apotema e 

lado para, aplicando o teorema de 

Pitágoras, achar un destes 

elementos a partir dos outros. 

0,4% 

  1.7.  Relaciona numericamente o 

radio dunha circunferencia coa 

lonxitude dunha corda e a súa 

distancia ao centro. 

0,4% 

  1.8.  Aplica o teorema de 

Pitágoras na resolución de 

problemas xeométricos sinxelos. 

0,5% 

  1.9.  Aplica o teorema de 

Pitágoras no espazo. 
0,5% 

  2. Obter áreas 

calculando, 

previamente, algún 

segmento 

mediante o 

teorema de 

Pitágoras. 

  2.1.  Calcula a área e o perímetro 

dun triángulo rectángulo, dándolle 

dous dos seus lados (sen a figura). 

CMCT, 

CAA, 

CD 

0,6% 

  2.2.  Calcula a área e o perímetro 

dun rombo, dándolle as súas dúas 

diagonais ou unha diagonal e o 

lado. 

0,6% 

  2.3.  Calcula a área e o perímetro 

dun trapecio rectángulo ou 

isósceles cando non se lle dá a 

altura ou un dos lados. 

0,6% 

  2.4.  Calcula a área e o perímetro 

dun segmento circular (debuxado), 

dándolle o radio, o ángulo e a 

distancia do centro á base. 

0,6% 

  2.5.  Calcula a área e o perímetro 

dun triángulo equilátero ou dun 

hexágono regular dándolle o lado. 

0,6% 

 

Unidade 10: Semellanza 

Coñecementos mínimos 

- Recoñecemento de figuras semellantes. 
- Obtención da razón de semellanza a partir de dúas figuras semellantes ou ben obtención de medidas dunha figura 

coñecendo as doutra semellante a ela e a razón de semellanza. 
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- Interpretación de planos, mapas e maquetas a partir da súa escala e cálculo de distancias na realidade, no plano 
ou a escala dunha representación. 

- Obtención das relacións entre as áreas e os volumes de figuras semellantes. 
- Representación dunha figura semellante a outra con razón de semellanza dada. 
- Cálculo de distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 
 

Complementos importantes 

- Aplicación do teorema de Tales en casos sinxelos. 
- Entender a validez dos criterios de semellanza. 
- Xustificación da semellanza de dous triángulos rectángulos aplicando un criterio de semellanza. 
- Aplicación da semellanza de triángulos rectángulos para calcular lonxitudes. 
- Coñecemento e aplicación dos teoremas do cateto e da altura.  
Como vías de profundización e investigación proponse: 
- Enunciar e comprender o significado do teorema de Tales. 
- Cálculo de distancias inaccesibles na realidade baseándose na semellanza de triángulos. 
- Construción de diversos pantógrafos (como o que se describe na penúltima páxina desta unidade do libro do 

alumnado) para entender que ampliación ou redución prodúcese. 
 

Temporalización           3ª e 4ª semanas de febreiro                                                                    
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Comprender o concepto de semellanza e aplicala á construción de figuras semellantes, a 
interpretación de planos e mapas, e ao cálculo indirecto de lonxitudes. 
  2. Resolver problemas xeométricos utilizando os conceptos e os procedementos propios da semellanza. 

 
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 

% 

     
Figuras semellantes 

-  Razón de semellanza. 

Ampliacións e reducións. 

-  Relación entre as áreas e 

os volumes de dúas figuras 

semellantes. 

-  Planos, mapas e 

maquetas. Escala. 

Aplicacións. 

Semellanza de triángulos 

-  Triángulos semellantes. 

Condicións xerais. 

-  Teorema de Tales. 

Triángulos en posición de 

Tales. 

  1.  Coñecer e 

comprender o 

concepto de 

semellanza. 

 1.1.  Recoñece, entre un 

conxunto de figuras, as que son 

semellantes, e enuncia as 

condicións de semellanza. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

0,5% 

  2. Comprender o 

concepto de razón 

de semellanza e 

aplicalo para a 

construción de 

figuras semellantes 

e para o cálculo 

indirecto de 

lonxitudes. 

  2.1.  Constrúe figuras 

semellantes a unha dada segundo 

unhas condicións establecidas 

(por exemplo, dada a razón de 

semellanza). 

CMTC, 

CDC, 

CSYC 

0,5% 

  2.2.  Coñece o concepto de 

escala e aplícaa para interpretar 

planos e mapas. 

0,5% 

  2.3.  Obtén a razón de 

semellanza entre dúas figuras 

semellantes (ou a escala dun 

plano ou mapa). 

0,5% 
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-  A semellanza entre 

triángulos rectángulos. 

-  O teorema do cateto.  

-  O teorema da altura. 

Aplicacións da semellanza 

-  Cálculo da altura dun 

obxecto vertical a partir da 

súa sombra. 

-  Outros métodos para 

calcular a altura dun 

obxecto. 

-  Construción dunha figura 

semellante a outra. 

  2.4.  Calcula a lonxitude dos 

lados dunha figura que é 

semellante a unha dada e cumpre 

unhas condicións determinadas. 

0,5% 

  2.5.  Coñece e calcula a razón 

entre as áreas e a razón entre os 

volumes de dúas figuras 

semellantes e aplícaa para 

resolver problemas. 

0,5% 

  3. Coñecer e aplicar os 

criterios de 

semellanza de 

triángulos e, máis 

concretamente, 

entre triángulos 

rectángulos. 

  3.1.  Recoñece triángulos 

semellantes aplicando criterios de 

semellanza. 

CAA, 

SIEP, 

CMTC 

0,5% 

  3.2.  Recoñece triángulos 

rectángulos semellantes 

aplicando criterios de semellanza. 

0,5% 

  3.3.  Coñece e aplica o teorema 

do cateto. 
0,5% 

  3.4.  Coñece e aplica o teorema 

da altura. 
0,5% 

  4. Resolver problemas 

xeométricos 

utilizando os 

conceptos e os 

procedementos 

propios da 

semellanza. 

  4.1.  Calcula a altura dun obxecto 

a partir da súa sombra. 

 

0,5% 

  4.2.  Calcula a altura dun obxecto 

mediante outros métodos, 

aplicando a semellanza de 

triángulos. 

0,5% 

 

Unidade 11: Corpos xeométricos 

Coñecementos mínimos 
- Identificación dos distintos tipos de poliedros e corpos de revolución, e descrición das súas características. 
- Cálculo das áreas de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
- Desenvolvemento no plano dun poliedro sinxelo, un cilindro ou un cono. 

Complementos importantes 

- Comprensión da obtención das fórmulas para o cálculo das áreas dos distintos corpos xeométricos. 
- Comprender por que só hai cinco tipos de poliedros regulares. 
- Cálculo da área dun tronco de pirámide ou tronco de cono tendo que aplicar relacións de semellanza para obter 

algunhas das súas medidas a partir das outras. 
- Comprensión da identidade entre a área dunha esfera e a do cilindro circunscrito, así como a dunha zona ou un 

casquete e a porción correspondente de cilindro circunscrito, e obtención, a partir desas relacións, das áreas de 
esfera, zona e casquete. 

Como vías de profundización e investigación proponse: 
- Dedución das fórmulas para o cálculo das áreas dos poliedros, cilindros, conos e troncos. 
- Construción de poliedros, cilindros, conos e troncos representando, previamente, o seu desenvolvemento nun 

papel ou nunha cartolina. 
- Investigación de propiedades das seccións de poliedros e corpos de revolución cortando con coitela figuras de 

poliespán ou plastilina ou debuxando sobre figuras feitas de cartolina. 

Temporalización     1ª e 2ª semanas de marzo                                                       
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2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Manexar con soltura os poliedros e os corpos de revolución, relacionalos cos seus desenvolvementos 
planos e calcular as súas áreas. 

  2. Recoñecer, interpretar e calcular áreas dalgunhas seccións de poliedros e corpos de revolución. 
 
 

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 

% 

     
Poliedros 

-  Características. Elementos: 

caras, arestas e vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación dos prismas 

segundo o polígono das 

bases. 

-  Desenvolvemento dun 

prisma recto. Área. 

-  Paralelepípedos. 

Ortoedros. O cubo caso 

particular. 

-  Aplicación do teorema de 

Pitágoras para calcular a 

diagonal dun ortoedro. 

-  Pirámides: características e 

elementos. 

-  Desenvolvemento dunha 

pirámide regular. Área. 

-  Desenvolvemento e cálculo 

da área nun tronco de 

pirámide. 

-  Os poliedros regulares. 

Tipos. 

-  Descrición dos cinco 

poliedros regulares. 

Corpos de revolución 

-  Representación do corpo 

que se obtén ao virar unha 

figura plana ao redor dun 

eixo. 

-  Identificación da figura que 

ha de virar ao redor dun eixo 

  1.  Recoñecer e 

clasificar os 

poliedros e os 

corpos de 

revolución. 

 1.1.  Coñece e nomea os distintos 

elementos dun poliedro (arestas, 

vértices, caras, caras laterais dos 

prismas, bases dos prismas e 

pirámides...). 

CMCT, 

CCL, 

CEC 

0,4% 

  1.2.  Selecciona, entre un conxunto 

de figuras, as que son poliedros e 

xustifica a súa elección. 

0,4% 

  1.3.  Clasifica un conxunto de 

poliedros. 
0,4% 

  1.4.  Describe un poliedro e 

clasifícao atendendo ás 

características expostas. 

0,4% 

  1.5.  Identifica, entre un conxunto 

de figuras, as que son de revolución, 

nomea os cilindros, os conos, os 

troncos de cono e as esferas, e 

identifica os seus elementos (eixo, 

bases, xeratriz, radio...). 

0,4% 

  2. Desenvolver os 

poliedros e obter 

as superficies dos 

seus 

desenvolvementos 

(coñecidas todas as 

medidas 

necesarias). 

  2.1.  Debuxa de forma esquemática 

o desenvolvemento dun ortoedro e 

baséase nel para calcular a súa 

superficie. 

CMCT, 

SIEP 

0,25% 

  2.2.  Debuxa de forma esquemática 

o desenvolvemento dun prisma e 

baséase nel para calcular a súa 

superficie. 

0,25% 

  2.3.  Debuxa de forma esquemática 

o desenvolvemento dunha pirámide 

e baséase nel para calcular a súa 

superficie. 

0,25% 

  2.4.  Debuxa de forma esquemática 

o desenvolvemento dun tronco de 
0,25% 
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para procrear certo corpo de 

revolución. 

-  Cilindros rectos e oblicuos. 

-  Desenvolvemento dun 

cilindro recto. Área. 

-  Os conos. 

-  Identificación de conos. 

Elementos e a súa relación. 

-  Desenvolvemento dun 

cono recto. Área. 

-  O tronco de cono. Bases, 

altura e xeratriz dun tronco 

de cono. 

-  Desenvolvemento dun 

tronco de cono. Cálculo da 

súa superficie. 

-  A esfera. 

-  Seccións planas da esfera. 

O círculo máximo. 

-  A superficie esférica. 

-  Relación entre a esfera e o 

cilindro que a envolve. 

Medición da superficie 

esférica por equiparación 

coa área lateral do cilindro 

que se axusta a ela. Seccións 

nos corpos xeométricos 

-  Seccións nos poliedros.  

-  Seccións nos corpos de 

revolución. 

pirámide e baséase nel para calcular 

a súa superficie. 

  3. Recoñecer, nomear 

e describir os 

poliedros 

regulares. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, 

xustifica a súa regularidade, 

noméao, analízao dando o número 

de caras, arestas, vértices e caras 

por vértice, e debuxa 

esquematicamente o seu 

desenvolvemento. 

CMCT, 

CSYC, 

CD, 

SIEP, 

CAA P 

0,3% 

  3.2.  Nomea os poliedros regulares 

que teñen por caras un 

determinado polígono regular. 

0,35 

% 

  4. Resolver 

problemas 

xeométricos que 

impliquen cálculos 

de lonxitudes e 

superficies nos 

poliedros. 

  4.1.  Calcula a diagonal dun 

ortoedro. 

CMCT, 

CSYC, 

CAA 

0,4% 

  4.2.  Calcula a altura dunha 

pirámide recta coñecendo as arestas 

básicas e as arestas laterais. 

0,4% 

  4.3.  Calcula a superficie dunha 

pirámide cuadrangular regular 

coñecendo a aresta da base e a 

altura. 

0,4% 

  4.4.  Resolve outros problemas de 

xeometría. 
0,4% 

  5. Coñecer o 

desenvolvemento 

de cilindros, conos 

e troncos de cono, 

e calcular as áreas 

dos seus 

desenvolvementos 

(dados todos os 

datos necesarios). 

  5.1.  Debuxa a man alzada o 

desenvolvemento dun cilindro, 

indica sobre el os datos necesarios e 

calcula a área. 

CSYC, 

SIEP, 

CAA 

0,25% 

  5.2.  Debuxa a man alzada o 

desenvolvemento dun cono, indica 

sobre el os datos necesarios e 

calcula a área. 

0,25% 

  5.3.  Debuxa a man alzada o 

desenvolvemento dun tronco de 

cono, indica sobre el os datos 

necesarios e calcula a área. 

0,25% 

  6. Coñecer e aplicar 

as fórmulas para o 

cálculo da 

superficie dunha 

esfera, dun 

casquete esférico 

ou dunha zoa 

esférica. 

  6.1.  Calcula a superficie dunha 

esfera, dun casquete ou dunha zona 

esférica, aplicando as 

correspondentes fórmulas. 
CMCT, 

CD 

0,5% 

  6.2.  Coñece a relación entre a 

superficie dunha esfera e a do 

cilindro que a envolve, e utiliza esa 

relación para calcular a área de 

casquetes e zonas esféricas. 

0,5% 
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  7. Recoñecer, 

relacionar e 

calcular áreas de 

algunhas seccións 

de poliedros e 

corpos de 

revolución. 

  7.1.  Relaciona figuras planas coas 

seccións dun corpo xeométrico. CMCT, 

CSYC, 

CD, 

CAA 

0,5% 

  7.2.  Calcula áreas de seccións de 

corpos xeométricos. 
0,5% 

 

Unidade 12: Medida do volume 

Coñecementos mínimos 

- Dominio do sistema métrico decimal lineal, cuadrático e cúbico. 
- Cálculo de volumes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos e esferas, coñecendo as medidas 

necesarias. 
- Utilización da unidade adecuada á magnitude do volume que se está medindo en cada caso. 

Complementos importantes 

- Coñecemento do principio de Cavalieri e a súa utilidade. 
- Cálculo de volumes de troncos de cono e troncos de pirámide. 
- Cálculo de volumes de corpos que se obteñan mediante configuracións que impliquen sumar ou restar volumes 

de figuras coñecidas. 
- Cálculo de volumes de figuras para as cales se requira obter previamente unha ou máis lonxitudes, que se 

calculan por semellanza, aplicando o teorema de Pitágoras ou outro medio elemental. 
Como vías de profundización e investigación proponse: 
- Utilización do principio de Cavalieri para relacionar os volumes dun cono investido, unha semiesfera e un cilindro. 
- Obtención e descrición de pares de corpos xeométricos coa mesma superficie e distintos volumes, ou viceversa. 
- Especulación coa posibilidade de aumentar o volume mantendo a superficie ou diminuír a superficie mantendo 

o volume: 
- Con certas condicións: por exemplo, de todos os ortoedros con igual superficie, o cubo é o de maior volume. 
- Sen condicións: a esfera é o corpo xeométrico con menor superficie a igualdade de volumes (pompas de xabón). 

 

Temporalización     3ª e 4ª semanas de marzo e 1ª semana de abril                                               
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Manexar as unidades de volume e calcular o volume dos corpos xeométricos máis coñecidos. 

 

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 

% 

     
Unidades de volume no 

SMD 

  1.  Comprender o 

concepto de medida 

1.1.  Calcula o volume de policubos 

por reconto de unidades cúbicas. CMCT, 
0,25% 
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-  Capacidade e volume. 

-  Unidades de volume e 

capacidade. Relacións e 

equivalencias. Múltiplos e 

divisores. 

-  Operacións con medidas de 

volume. Paso de forma 

complexa a incomplexa, e 

viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo do volume de 

paralelepípedos, ortoedros e 

cubos. Aplicación ao cálculo 

doutros volumes. 

-  Volume de corpos 

xeométricos.  

Volume de prismas e 

cilindros 

-  Volume de pirámides e 

conos. 

-  Volume do tronco de 

pirámide e do tronco de 

cono. 

-  Volume da esfera e corpos 

asociados. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

que impliquen o cálculo de 

volumes. 

do volume e 

coñecer e manexar 

as unidades de 

medida do SMD. 

  1.2.  Utiliza as equivalencias entre 

as unidades de volume do SMD 

para efectuar cambios de 

unidades. 

CCL, 

CD, 

CEC 

0,5% 

  1.3.  Pasa unha cantidade de 

volume de forma complexa a 

incomplexa, e viceversa. 

0,5% 

  2. Coñecer e utilizar as 

fórmulas para 

calcular o volume de 

prismas, cilindros, 

pirámides, conos e 

esferas (dados os 

datos para a 

aplicación inmediata 

destas)/destas). 

2.1. Calcula o volume de prismas, 

cilindros, pirámides, conos ou 

esferas, utilizando as 

correspondentes fórmulas (darase 

a figura e sobre ela os datos 

necesarios). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

0,5% 

  3. Resolver problemas 

xeométricos que 

impliquen o cálculo 

de volumes. 

  3.1.  Calcula o volume dun prisma 

de maneira que haxa que calcular 

previamente algún dos datos para 

poder aplicar a fórmula (por 

exemplo, calcular o volume dun 

prisma hexagonal coñecendo a 

altura e a aresta da base). 

CMCT, 

CSYC, 

CCL 

0,75% 

  3.2.  Calcula o volume dunha 

pirámide de base regular, 

coñecendo as arestas lateral e 

básica (ou similar). 

0,75% 

  3.3.  Calcula o volume dun cono 

coñecendo o radio da base e a 

xeratriz (ou similar). 

0,75% 

  3.4.  Calcula o volume de troncos 

de pirámide e de troncos de cono. 
0,5% 

  3.5.  Calcula o volume de corpos 

compostos. 
0,75% 

  3.6.  Resolve outros problemas de 

volume (por exemplo, que 

impliquen o cálculo de custos, que 

combinen co cálculo de 

superficies, etc.). 

0,75% 

 

Unidade 13: Funciones 

 

Coñecementos mínimos 

- Representación de puntos dados mediante as súas coordenadas e asignación de coordenadas a puntos dados 
mediante a súa representación. 
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- Coñecemento da nomenclatura básica: x ? variable independente, e ? variable dependente, abscisa, ordenada, 
función, crecente? 

- Representación aproximada da gráfica que corresponde a un certo enunciado. Elección dun enunciado ao que 
responda unha certa gráfica. 

- Obtención dalgúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 
- Recoñecemento das expresións de primeiro grao (lineais) e saber que lles corresponden funcións que se 

representan mediante rectas. 
 

Complementos importantes 

- Recoñecemento de se unha gráfica corresponde ou non a unha función. 
- Descrición dos intervalos de crecemento e de decrecemento dunha función dada pola súa gráfica. 
- Representación de calquera función de proporcionalidade dada pola súa expresión analítica. 
- Obtención da pendente dunha recta dada por dúas dos seus puntos. 
- Obtención da expresión analítica de calquera función de proporcionalidade dada pola súa representación gráfica 

(unha recta). 
- Identificación de funcións constantes e a súa representación. 
Como posibles vías de profundización e investigación propoñemos: 
- Obtención da expresión analítica dunha función (lineal ou doutro tipo) dada mediante un enunciado ou unha 

táboa de valores. 
- Representación, de maneira sistemática, dunha función non lineal dada mediante a súa expresión analítica. 
- Invención de situacións problemáticas susceptibles de ser representadas mediante funcións. 
- Recollida, nos medios de información, de gráficas funcionais. 
- Modificación da gráfica dunha función, cambiando as escalas nos eixos, observando como cambia a imaxe da 

situación representada. 
 

Temporalización    3ª e 4ª semanas de abril                                                    
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Manexar as funcións e as súas formas de representación: enunciado, táboa de valores, expresión alxébrica 
e gráfica.  

  2. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais. 
 
 

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 

% 

     
As funcións e os seus 

elementos 

-  Nomenclatura: variable 

dependente, variable 

independente, coordenadas, 

asignación de valores  e  a 

valores  x. 

-  Elaboración da gráfica dada 

por un enunciado. 

  1.  Coñecer e manexar o 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

 1.1.  Localiza puntos no plano a 

partir das súas coordenadas e 

nomea puntos do plano escribindo 

as súas coordenadas. 

SIEP, 

CMCT, 

CEC 

0,5% 

  2. Comprender o 

concepto de función 

e recoñecer, 

interpretar e 

analizar as gráficas 

funcionais. 

  2.1.  Distingue se unha gráfica 

representa ou non unha función. CSYC, 

CAA, 

CMCT 

0,5% 

  2.2.  Interpreta unha gráfica 

funcional e analízaa, recoñecendo 

os intervalos constantes, os de 

crecemento e os de decrecemento. 

0,75% 
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-  Diferenciación entre 

gráficas que representan 

funcións e outras que non o 

fan. 

-  Crecemento e 

decrecemento de funcións. 

-  Recoñecemento de 

funcións crecentes e 

decrecentes. 

-  Lectura e comparación de 

gráficas. 

-  Funcións dadas por táboas 

de valores. 

-  Construción de gráficas 

elaborando, previamente, 

unha táboa de valores. 

-  Funcións dadas por unha 

expresión analítica. 

Funcións lineais 

-  Funcións de 

proporcionalidade do tipo  y 

= mx. 

-  Pendente dunha recta. 

-  Dedución das pendentes de 

rectas a partir de 

representacións gráficas ou a 

partir de dúas dos seus 

puntos. 

-  As funcións lineais 

y = mx + n. 

-  Identificación do papel que 

representan os parámetros  

m  e  n  en        y = mx + n. 

-  Representación dunha 

recta dada por unha 

ecuación e obtención da 

ecuación a partir dunha recta 

representada sobre papel 

cuadriculado. 

-  A función constante    y = k. 

  3. Construír a gráfica 

dunha función a 

partir da súa 

ecuación. 

  3.1.  Dada a ecuación dunha 

función, constrúe unha táboa de 

valores  (x, y)  e represéntaa, punto 

por punto, no plano cartesiano. 

CD, 

CCL, 

SIEP 

0.75% 

  4. Recoñecer, 

representar e 

analizar as funcións 

lineais. 

  4.1.  Recoñece e representa unha 

función de proporcionalidade, a 

partir da ecuación, e obtén a 

pendente da recta 

correspondente. 

CD, 

CCL, 

CMCT 

0,75% 

  4.2.  Recoñece e representa unha 

función lineal a partir da ecuación 

e obtén a pendente da recta 

correspondente. 

0,75% 

  4.3.  Obtén a pendente dunha 

recta a partir da súa gráfica. 
0,75% 

  4.4.  Identifica a pendente dunha 

recta e o punto de corte co eixo 

vertical a partir da súa ecuación, 

dada na forma  y = mx + n. 

0,75% 

  4.5.  Obtén a ecuación dunha 

recta a partir da súa gráfica. 
0.75% 

  4.6.  Recoñece unha función 

constante pola súa ecuación ou 

pola súa representación gráfica. 

Representa a recta  y = k  ou 

escribe a ecuación dunha recta 

paralela ao eixo horizontal. 

0,75% 

 

Unidade 14: Estatística 

Coñecementos mínimos 

- Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística. 
- Coñecemento do significado de frecuencia e calcular a dun valor nunha colección de datos. 
- Construción dun diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa de frecuencias. 



79 
 

- Cálculo da media, a mediana e a moda nun conxunto de datos illados. 

 

Complementos importantes 

- Interpretación dunha táboa de dobre entrada. 
- Elaboración dun diagrama de sectores. 
- Cálculo do rango e da desviación media dun conxunto illado de valores. 
- Obtención da media e a desviación media dun conxunto de valores dados en táboas de frecuencias. 
- Cálculo da mediana e os cuartiles. Representación dos mesmos nun diagrama de caixa. 

Como vías de profundización e investigación proponse: 
- Identificación dalgúns erros ou «abusos estatísticos» en informacións dadas polo profesorado (neste nivel non é 

presumible que o estudante poida atopalos espontaneamente nos medios de comunicación. É imprescindible 
que o profesor ou profesora «prepare» algúns casos especialmente rechamantes). 

- Dispoñer de coñecementos suficientes para decidir que tipo de gráfico é o ideal para unha distribución segundo 
o tipo de variable que se estude. 

- Recompilación de informacións de xornais, revistas, libros… e elaboración dunha táboa estatística con elas. 
- Elaboración dunha táboa de dobre entrada que recolla os datos de certa información. 

 

Temporalización      1ª e 2ª semanas de maio                                    
 

2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Realizar estudos estatísticos (tabulando datos, representándoos graficamente) e interpretar táboas e gráficas 
estatísticas. 

  2. Calcular parámetros estatísticos relativos a unha distribución. 
 

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 

% 

     
Proceso para realizar unha 

estatística 

-  Toma de datos. 
-  Elaboración de táboas e 
gráficas. 
-  Cálculo de parámetros. 

Variables estatísticas 

-  Variables estatísticas 
cuantitativas e cualitativas. 
-  Identificación de variables 
cualitativas ou cuantitativas. 
-  Frecuencia. Táboa de 
frecuencias. 
-  Elaboración de táboas de 
frecuencia a partir de: 
Datos illados. 
Datos agrupados en 
intervalos (dando os 
intervalos). 

  1.  Coñecer o concepto 

de variable 

estatística e 

diferenciar os seus 

tipos. 

  1.1.  Distingue entre variables 

cualitativas e cuantitativas en 

distribucións concretas. 

CCL, 

CEC, 

CSYC 

0,5% 

  2. Elaborar e 

interpretar táboas 

estatísticas cos 

datos agrupados. 

  2.1.  Elabora e interpreta táboas 

estatísticas sinxelas (relativas a 

variables discretas). 

SIEP, 

CMCT 

0,5% 

  3. Representar 

graficamente 

información 

estatística dada 

mediante táboas e 

interpretar 

información 

estatística dada 

graficamente. 

  3.1.  Representa e interpreta 

información estatística dada 

graficamente (diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, 

histogramas, diagramas de 

sectores...). 

CMTC, 

CD, 

CAA 

1% 

  3.2.  Interpreta pictogramas, 

pirámides de poboación e 

climogramas. 

1% 
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Representación gráfica de 

estatísticas 

-  Diagramas de barras.  
-  Histogramas. 
-  Diagramas de sectores. 
-  Diagrama de caixa e 
bigotes. 
-  Construción de gráficas a 
partir de táboas estatísticas. 
-  Interpretación de gráficas. 

Parámetros estatísticos 

-  Media ou media.  
-  Mediana, cuartiles. 
-  Moda. 
-  Percorrido ou rango. 
-  Desviación media. 

Táboas de dobre entrada 

-  Interpretación dos datos 

contidos en táboas de 

dobre entrada. 

  3.3.  Elabora e interpreta un 

diagrama de caixa e bigotes. 
1% 

  4. Calcular os 

parámetros 

estatísticos básicos 

relativos a unha 

distribución. 

  4.1.  Calcula a media, a mediana, a 

moda e a desviación media dun 

pequeno conxunto de valores 

(entre 5 e 10). 

CMTC, 

CD, 

SIEP 

1% 

  4.2.  Nunha táboa de frecuencias, 

calcula a media e a moda. 
1% 

  4.3.  Nun conxunto de datos (non 

máis de 20), obtén medidas 

de posición:  Me,  Q1  y  Q3. 

1% 

 

Unidade 15: Azar e probabilidade 

Coñecementos mínimos 

- Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias. 
- Espazo mostral. 
- Probabilidade dun suceso. 
- Experiencias regulares e irregulares. 
- Lei de Laplace. 
- Asignación de probabilidades mediante a lei de Laplace. 

 

Complementos importantes 

- Diagrama en árbore para calcular probabilidades. 
- Reparticións de probabilidades en ramificacións. 
- Táboas de continxencia. 

 

Temporalización       3ª e 4ª semanas de maio                                        
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias e utilizar estratexias para o cálculo de 

probabilidades tales como diagramas en árbore ou táboas de continxencia. 

 

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 

% 

     
Sucesos 

-  Experiencia aleatoria. 

-  Espazo mostral. 

-  Suceso aleatorio. 

-  Suceso individual. 

-  Suceso seguro. 

Probabilidade 

-  Probabilidade dun suceso. 

-  Probabilidade en 

experiencias regulares. 

-  Probabilidade en 

experiencias irregulares. 

-  Lei de Laplace. 

Cálculo de probabilidades 

-  Diagrama en árbore. 

-  Repartición da 

probabilidade nunha 

ramificación. 

-  Táboas de continxencia. 

  1.  Identificar as 

experiencias e os 

sucesos aleatorios, 

analizar os seus 

elementos e 

describilos coa 

terminoloxía 

adecuada. 

1.1.  Distingue, entre varias 

experiencias, as que son 

aleatorias. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1% 

  1.2.  Ante unha experiencia 

aleatoria sinxela, obtén o espazo 

mostral, describe distintos sucesos 

e clasifícaos segundo a súa 

probabilidade (seguros, probables, 

moi probables, pouco 

probables...). 

1% 

  2. Comprender o 

concepto de 

probabilidade e 

asignar 

probabilidades a 

distintos sucesos en 

experiencias 

aleatorias. 

  2.1.  Aplica a lei de Laplace para 

calcular a probabilidade de 

sucesos pertencentes a 

experiencias aleatorias regulares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1% 

  2.2.  Constrúe táboas de 

frecuencias absolutas e relativas a 

partir da listaxe de resultados 

dunha experiencia aleatoria 

realizada de forma reiterada. 

1% 

  2.3.  Constrúe e interpreta 

táboas de frecuencias asociadas a 

distintos sucesos e, a partir delas, 

estima a probabilidade dos 

mesmos. 

1% 

  3. Utilizar estratexias 

para o cálculo de 

probabilidades tales 

como diagramas en 

árbore e táboas de 

continxencia. 

  3.1.  Utiliza o diagrama en árbore 

para realizar recontos 

sistemáticos e calcula 

probabilidades a partir destes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

1% 

  3.2.  Resolve problemas de 

probabilidade nos que os datos 

veñen dados en táboas de 

continxencia. 

1% 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
 
-  O libro do alumnado para a área de Matemáticas 2.º ESO. 
-  A proposta didáctica para Matemáticas 2.º ESO.  
-  Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación. 
-  Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.  
-  O libro dixital. 
-  O CD que acompaña á proposta didáctica. 
 
Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos destas unidades: 
 
-  Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 
-  Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 
- Papel e cartolina para construír os desenvolvementos de poliedros, cilindros, conos e troncos, e montalos despois. 
- Poliespán e plastilina para construír figuras e investigar propiedades das seccións de poliedros e corpos de 

revolución cortándoas cunha coitela ou un cúter. 
- Tetrabriks ortoédricos, botellas cilíndricas, copas cónicas... para calcular o seu volume e comparalo co que indica 

a etiqueta do produto. 
- Informacións estatísticas en xornais, revistas, libros... parar elaborar unha táboa estatística e o seu 

correspondente gráfica. 
- Noticias de xornais, televisión, Internet... onde aparezan gráficas estatísticas enganosas. 
- Dados, ruletas, chinchetas, tabas, cartas, bólas de cores, bólas numeradas? e outros instrumentos regulares ou 

irregulares cos que se poida experimentar para a mellor comprensión dalgúns conceptos e procedementos. 
 
Recursos dixitais  
 
-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan á proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán 

reforzar e ampliar os contidos estudados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
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1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3.º ESO 
 

  1.   Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de problemas. 

  2.   Coñecer e utilizar diferentes estratexias para a resolución de problemas. 

  3.   Analizar e describir distintas situacións para poder facer predicións. 

  4.   Partir de problemas resoltos e afondar en diferentes cuestións e contextos próximos ao alumno. 

  5.   Coñecer, identificar e desenvolver procesos de matematización na realidade cotiá do alumno. 

  6.   Identificar, cultivar e desenvolver as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

  7.   Identificar os bloqueos emocionais ante os problemas atopados.  

  8.   Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno. 

  9.   Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos diferentes. 

10.   Empregar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no seu proceso de aprendizaxe desde unha análise e 

busca de información adecuados para facilitar a interacción. 

11.   Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do cálculo adecuado na resolución de 

problemas. 

12.   Manexar expresións simbólicas en situacións numéricas ante casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 

13.   Coñecer e empregar a linguaxe alxébrica para expresar enunciados sacando a información relevante e 

transformándoa. 

14.   Resolver problemas do día a día a través de formulacións de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas 

de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

15.   Identificar e describir as características das figuras planas e dos corpos xeométricos elementais coas súas 

configuracións xeométricas. 

16.   Coñecer e utilizar o teorema de Tales, as fórmulas para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles 

obtendo as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos tomados do contexto real. 

17.   Facer cálculos das dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos coñecendo a escala. 

18.   Identificar as transformacións dunha figura a outra mediante movemento no plano, analizando deseños 

cotiáns, obras de arte e configuracións da natureza.  

19.   Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas e de poliedros. 

20.   Coñecer o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos. 

21.   Identificar os elementos do estudo das funcións e a súa representación gráfica. 

22.   Identificar e recoñecer situacións de relación funcional da vida cotiá que se describen mediante funcións 

cuadráticas e calcular os seus parámetros e características. 

23.   Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas adecuadas con conclusións que 

representan a poboación estudada. 

24.   Facer cálculos sobre os parámetros de posición e dispersión dunha variable estatística para resumir datos e 

facer comparacións. 

25.   Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios de comunicación desde a súa 

representatividade e fiabilidade. 

26.   Facer estimacións a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sinxelos calculando a súa 

probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore. 

 

 

 

  



85 
 

 

Unidade 1:    Fraccións e decimais 

Coñecementos mínimos 

-  Manexo destro das fraccións: operatoria e uso. 
-  Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais. 
-  Expresión dun decimal exacto como fracción. 
-  Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións con fraccións. 
-  Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma sensata (con oportunidade e 

eficacia). 

 

Complementos importantes 

-  Representación de números fraccionarios na recta. 

-  Técnica para pasar a fracción un número decimal periódico. 

-  Recoñecemento de números non racionais. 

 

Temporalización     3ª e 4ª semanas de setembro                       

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer os números fraccionarios, operar con eles e utilizalos para a resolución de problemas. 
  2.  Coñecer os distintos tipos de números decimais e a súa relación coas fraccións. 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Números racionais. 

Expresión fraccionaria 

-  Números enteiros. 

-  Fraccións. 

-  Fraccións propias e 
impropias. 

-  Simplificación e 
comparación. 

-  Operacións con fraccións. A 

fracción como operador. 

-  Representación dos 

números fraccionarios na 

recta numérica. 

  1.  Coñecer os números 

fraccionarios, a 

relación entre 

fraccionarios e 

decimais e 

representalos sobre 

a recta. 

  1.1.  Representa 

aproximadamente 

fraccións sobre a recta e 

descompón unha fracción 

impropia en parte enteira 

mais unha fracción propia. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

0,75% 

  1.2.  Simplifica e compara 

fraccións.  

0,75% 

  1.3.  Pasa unha fracción a 

número decimal e un 

número decimal a fracción. 

0,75% 

  1.4.  Calcula a fracción dunha 

cantidade. Calcula a 

cantidade coñecendo a 

fracción correspondente.  

0,75% 

Números decimais e 

fraccións 

  2.  Realizar operacións 

con números 

racionais. 

  2.1.  Realiza operacións 

combinadas con números 

racionais. 

CCL, 

CMCT, 

1% 

Unidades 3º ESO académicas 
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-  Representación 

aproximada dun número 

decimal sobre a recta. 

-  Tipos de números 

decimais: exactos, xornais 

e outros. 

-  Paso de fracción a decimal. 

-  Paso de decimal exacto e 

decimal periódico a 

fracción. 

  2.2.  Compara números decimais 

e realiza operacións 

combinadas con decimais. 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

1% 

Resolución de problemas 

con números decimais e 

fraccionarios 

  3.  Resolver problemas 

con números 

enteiros, decimais e 

fraccionarios. 

  3.1  Resolve problemas para os 

que se necesitan a 

comprensión e o manexo 

da operatoria con números 

fraccionarios.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 

Unidade 2: Potencias e raíces. Notación científica 

Coñecementos mínimos 

-  Cálculo de potencias de expoñente enteiro. 
-  Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos. 
-  Cálculo de raíces exactas aplicando LA definición de raíz enésima. 
-  Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números en notación científica 

con calculadora. 
 

Complementos importantes 

-  Operacións con números en notación científica con lapis e papel. 
-  Coñecementos dalgunhas regras básicas no manexo de radicais. 
-  Resolución de problemas con datos expresados en notación científica. 
-  Recoñecemento de números racionais e irracionais. 

 

Temporalización    1ª e 2ª semanas de outubro                

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer as potencias de expoñente enteiro e as súas propiedades e aplicalas nas operacións onde interveñan. 

  2.  Coñecer o concepto de raíz enésima dun número e aplicalo ao cálculo de raíces exactas. 

 

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 (CSC), 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 
% 

     
Potenciación 

-  Potencias de expoñente 

enteiro. Propiedades. 

-  Operacións con potencias 

de expoñente enteiro e 

base racional. 

Simplificación. 

  1.  Coñecer as 

potencias de 

expoñente enteiro 

e aplicar as súas 

propiedades nas 

operacións con 

números racionais.  

  1.1.  Calcula potencias de 

expoñente enteiro e expresa 

un número como potencia de 

expoñente enteiro. 

  1.2.  Calcula e simplifica expresións 

aritméticas aplicando as 

propiedades das potencias 

de expoñente enteiro.  

  1.3.  Resolve operacións 

combinadas nas que 

aparecen expresións con 

potencias de expoñente 

enteiro. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

 

 

0,75% 

 

 

0,75% 

 

 

Raíces exactas 

-  Raíz cadrada, raíz cúbica. 

Outras raíces. 

-  Obtención da raíz enésima 

exacta dun número 

descompoñéndoo en 

factores. 

  2.  Coñecer o concepto 

de raíz enésima 

dun número 

racional e calcular 

raíces exactas de 

números racionais. 

  2.1.  Calcula raíces exactas de 

números racionais 

xustificando o resultado 

mediante o concepto de raíz 

enésima. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

Radicais 

-  Conceptos e propiedades. 

-  Simplificación de radicais. 

  3.  Coñecer algunhas 

propiedades dos 

radicais e aplicalas 

na simplificación 

en casos sinxelos. 

  3.1.  Simplifica radicais en casos 

sinxelos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

Notación científica 

-  Notación científica para 

números moi grandes ou 

moi pequenos. 

-  Operacións en notación 

científica. 

-  A notación científica na 

calculadora. 

  4.  Coñecer e manexar 

a notación 

científica. 

  4.1.  Utiliza a notación científica 

para expresar números 

grandes ou pequenos e 

expresa con todas as súas 

cifras un número escrito en 

notación científica. 

  4.2.  Realiza operacións con 

números en notación 

científica.  

  4.3.  Utiliza a calculadora para 

operar en notación científica. 

  4.4.  Resolve problemas utilizando 

LA notación científica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

 

 

 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 
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Números racionais e 

irracionais 

-  Números racionais. 

-  Números irracionais. 

  5.  Recoñecer números 

racionais e 

irracionais. 

  5.1.  Clasifica números de distintos 

tipos identificando, entre 

eles, os irracionais. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

 

Unidade 3: Problemas aritméticos 

Coñecementos mínimos 

-  Aproximación dun número a unha orde determinada. Redondeo. Cifras significativas. 

-  Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos. 

-  Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación. 

 

Complementos importantes 

-  Erros. Erro absoluto e erro relativo. 
-  Relación da cota de erro cometido coas cifras significativas da expresión aproximada. 
-  Encadeamento de aumentos e diminucións porcentuais.  

 

Temporalización     3ª e 4ª semanas de outubro       

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Aproximar unha cantidade a unha orde determinada e ser consciente do erro cometido. 
  2.  Manexar con soltura as porcentaxes e resolver problemas con eles. 
  3.  Resolver problemas aritméticos (proporcionalidade, reparticións, mesturas, móbiles). 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Números aproximados 

-  Redondeo. Cifras 

significativas. 

-  Erros. Erro absoluto e erro 

relativo. 

-  Relación da cota de erro 

cometido coas cifras 

significativas da expresión 

aproximada.  

  1.  Expresar unha 

cantidade cun 

número adecuado 

de cifras 

significativas e 

valorar o erro 

cometido. 

  1.1.  Utiliza un número razoable 

de cifras significativas para 

expresar unha cantidade. 

  1.2.  Aproxima un número a unha 

orde determinada, 

recoñecendo o erro 

cometido. 

  1.3.  Compara o erro relativo de 

dúas cantidades.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

 

 

0,5% 

 

0,5% 

Problemas de 

proporcionalidade 

-  Problemas tipo de 

proporcionalidade simple. 

  2.  Resolver 

problemas de 

proporcionalidade 

simple e 

composta. 

  2.1.  Resolve problemas de 

proporcionalidade simple.  

  2.2.  Resolve problemas de 

proporcionalidade 

composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

0,5% 

 

0,5% 
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-  Problemas tipo de 

proporcionalidade 

composta. 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

Problemas clásicos 

-  Problemas de reparticións. 

-  Problemas de mesturas. 

-  Problemas de movementos. 

  3.  Resolver 

problemas 

aritméticos 

clásicos. 

  3.1.  Resolve problemas de 

reparticións proporcionais. 

  3.2.  Resolve problemas de 

mesturas. 

  3.3.  Resolve problemas de 

movementos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,55 

Cálculo con porcentaxes 

-  Problemas de porcentaxes. 

-  Cálculo da parte, do total e 

do tanto por cento aplicado. 

-  Problemas de aumentos e 

diminucións porcentuais. 

-  Cálculo da cantidade final, da 

inicial e do índice de 

variación. 

-  Encadeamento de variacións 

porcentuais. 

-  Interese composto. 

  4.  Manexar con 

soltura as 

porcentaxes e 

resolver 

problemas con 

elas. 

 

  4.1.  Relaciona porcentaxes con 

fraccións e con números 

decimais, calcula a 

porcentaxe dunha 

cantidade e a cantidade 

inicial dada a porcentaxe e 

acha a porcentaxe que 

representa unha parte. 

  4.2.  Resolve problemas de 

aumentos e diminucións 

porcentuais. 

  4.3.  Resolve problemas nos que 

se encadean aumentos e 

diminucións porcentuais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

 

 

 

 

 

0,75% 

 

0,75% 

 

Unidade 4: Progresións 

Coñecementos mínimos 

-  Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral. 
-  Identificación de progresións aritméticas e xeométricas. 
-  Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro termo e a diferenza. 
-  Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece o primeiro termo e a razón. 
-  Cálculo da suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica. 

 
Complementos importantes 

-  Obtención dos termos dunha sucesión definida por recorrencia. 
-  Expresión do termo xeral dunha progresión aritmética ou xeométrica e utilización destra da fórmula 

correspondente. 
-  Obtención do primeiro termo e da diferenza dunha progresión aritmética coñecendo dous dos seus termos. 
-  Obtención do primeiro termo e da razón dunha progresión xeométrica coñecendo dous dos seus termos. 
-  Cálculo da suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica con | r | <1. 

 

Temporalización     1ª e 2ª semanas de novembro   
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  2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.   Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse coa busca de regularidades 
numéricas. 

  2.   Coñecer e manexar con soltura as progresións aritméticas e xeométricas e aplicalas a situacións 
problemáticas. 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Sucesións 

-  Termo xeral. 

-  Obtención de termos 
dunha sucesión dado o 
seu termo xeral. 

-  Obtención do termo xeral 
coñecendo algúns 
termos. 

-  Forma recorrente. 

-  Obtención de termos 
dunha sucesión dada en 
forma recorrente. 

-  Obtención da forma 
recorrente a partir 
dalgúns termos da 
sucesión. 

  1.  Coñecer e 

manexar a 

nomenclatura 

propia das 

sucesións e 

familiarizarse coa 

busca de 

regularidades 

numéricas. 

  1.1.  Escribe un termo concreto 

dunha sucesión dada 

mediante o seu termo xeral, 

ou de forma recorrente. 

  1.2.  Obtén o termo xeral dunha 

sucesión dada polos seus 

primeiros termos (casos moi 

sinxelos). 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

 

 

0,5% 

 

Progresións aritméticas 

-  Concepto. Identificación. 

-  Relación entre os distintos 

elementos dunha 

progresión aritmética. 

-  Obtención dun deles a 
partir dos outros. 

-  Suma de termos 
consecutivos dunha 
progresión aritmética. 

  2.  Coñecer e 

manexar con 

soltura as 

progresións 

aritméticas. 

  2.1.  Recoñece as progresións 

aritméticas e calcula a súa 

diferenza, o seu termo xeral 

e obtén un termo calquera. 

  2.2.  Calcula a suma dos primeiros 

termos dunha progresión 

aritmética. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

 

 

0,75% 
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Progresións xeométricas 

-  Concepto. Identificación. 

-  Relación entre os distintos 

elementos dunha 

progresión xeométrica. 

-  Obtención dun deles a 
partir dos outros. 

-  Suma de termos 
consecutivos dunha 
progresión xeométrica. 

-  Suma dos infinitos termos 

dunha progresión 

xeométrica con | r | <1. 

  3.  Coñecer e 

manexar con 

soltura as 

progresións 

xeométricas.  

  3.1.  Recoñece as progresións 

xeométricas, calcula a súa 

razón e o seu termo xeral e 

obtén un termo calquera.  

  3.2.  Calcula a suma dos primeiros 

termos dunha progresión 

xeométrica. 

  3.3.  Calcula a suma dos infinitos 

termos dunha progresión 

xeométrica con | r | <1. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

 

 

0,75% 

 

0,75% 

 

Resolución de problemas de 

progresións 

  4.  Aplica as 

progresións 

aritméticas e 

xeométricas á 

resolución de 

problemas. 

  4.1.  Resolve problemas, con 

enunciado, de progresións 

aritméticas. 

  4.2.  Resolve problemas, con 

enunciado, de progresións 

xeométricas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

 

 

0,75% 

 

Unidade 5: A linguaxe alxébrica 

Coñecementos mínimos 

-  Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades. 
-  Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade. 
-  Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios semellantes. 
-  Suma e multiplicación de monomios. 
-  Identificación de polinomio e os seus elementos. 
-  Cálculo do valor numérico dun polinomio. 
-  Suma e multiplicación de polinomios. 
-  Extracción de factor común. 
-  Desenvolvemento de identidades notables. 
-  Cociente de polinomios. Regra de Ruffini. 

 

Complementos importantes 

-  Recoñecemento de polinomios que son cadrado dun binomio ou unha suma por unha diferenza. 
-  Transformación dun polinomio en produto de factores, utilizando a extracción de factor común, o 

recoñecemento das identidades notables e a regra de Ruffini. 
-  Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas.  
-  Operacións con fraccións alxébricas sinxelas.  
 
Temporalización     3ª e 4ª semanas de novembro            

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer os conceptos e a terminoloxía propios da álxebra. 
  2.  Operar con expresións alxébricas. 
  3.  Traducir situacións da linguaxe natural á alxébrica. 
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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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
A linguaxe alxébrica 

-  Tradución da linguaxe natural á 

alxébrica, e viceversa. 

-  Expresións alxébricas: 

monomios, polinomios, 

fraccións alxébricas, ecuacións, 

identidades... 

-  Coeficiente e grao. Valor 

numérico. 

-  Monomios semellantes. 

Operacións con monomios e 

polinomios  

-  Operacións con monomios: 

suma e produto. 

-  Suma e resta de polinomios. 

-  Produto dun monomio por un 

polinomio. 

-  Produto de polinomios. 

-  Factor común. Aplicacións. 

 

Identidades 

-  As identidades como igualdades 

alxébricas certas para valores 

calquera das letras que 

interveñen. 

-  Distinción entre identidades e 

ecuacións. Identificación 

dunhas e outras. 

-  Identidades notables: cadrado 

dunha suma, cadrado dunha 

diferenza e suma por diferenza. 

-  Utilidade das identidades para 

transformar expresións 

alxébricas noutras máis 

sinxelas, máis cómodas de 

manexar.  

-  Cociente de polinomios. Regra 

de Ruffini. 

 

  1.  Coñecer e 

manexar os 

conceptos e a 

terminoloxía 

propios da 

álxebra. 

  1.1.  Coñece os conceptos de 

monomio, polinomio, 

coeficiente, grao, 

monomios semellantes, 

identidade e ecuación e 

identifícaos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC 

0,5% 

  2.  Operar con 

expresións 

alxébricas. 

  2.1.  Opera con monomios e 

polinomios. 

  2.2.  Aplica as identidades 

notables para 

desenvolver e simplificar 

unha expresión 

alxébrica. 

  2.3.  Recoñece o 

desenvolvemento de 

identidades notables e 

exprésao como cadrado 

dun binomio ou un 

produto de dous 

factores. 

  2.4.  Calcula o cociente e o 

resto da división de 

polinomios. 

  2.5.  Opera con fraccións 

alxébricas sinxelas. 

  2.6.  Simplifica fraccións 

alxébricas sinxelas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

  3.  Traducir situacións 

da linguaxe 

natural á 

alxébrica. 

  3.1.  Expresa en linguaxe 

alxébrica unha relación 

dada por un enunciado. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

CEC 

1% 
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Fraccións alxébricas 

-  Similitude das fraccións 

alxébricas coas fraccións 

numéricas. 

-  Simplificación e redución a 

común denominador de 

fraccións alxébricas sinxelas. 

-  Operacións (suma, resta, 

produto e cociente) de 

fraccións alxébricas sinxelas. 

 

Unidade 6: Ecuacións 

Coñecementos mínimos 

-  Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación. 
-  Busca da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos. 
-  Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
-  Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa resolución. 
-  Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 
-  Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións. 

 

Complementos importantes 

-  Estudo do signo do discriminante dunha ecuación de segundo grao. Número de solucións. 
-  Ecuacións de primeiro grao sen solución e con infinitas solucións. 

 

Temporalización      1ª, 2ª e 3ª semanas de decembro                                               

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer os conceptos propios das ecuacións. 
  2.  Resolver ecuacións de diversos tipos. 
  3.  Formular e resolver problemas mediante ecuacións. 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Ecuación 

-  Solución. 

-  Comprobación de se un 

número é ou non solución 

dunha ecuación. 

-  Resolución de ecuacións por 

tenteo. 

-  Tipos de ecuacións. 

  1.  Coñecer os 

conceptos 

propios das 

ecuacións.  

  1.1.  Coñece os conceptos de 

ecuación, incógnita, solución, 

membro, equivalencia de 

ecuacións, etc., e identifícaos. 

  1.2.  Busca a solución enteira dunha 

ecuación sinxela mediante 

tenteo (con ou sen 

calculadora) e compróbaa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,25% 

 

 

0,25% 

 

 



94 
 

  1.3.  Busca a solución non enteira, 

de forma aproximada, dunha 

ecuación sinxela mediante 

tenteo con calculadora.  

  1.4.  Inventa ecuacións con 

solucións previstas. 

0,25% 

 

 

0,25% 

Ecuacións de primeiro grao 

-  Ecuacións equivalentes. 

-  Transformacións que 

conservan a equivalencia. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuacións de primeiro grao. 

-  Identificación de ecuacións 

sen solución ou con 

infinitas solucións. 

Ecuacións de segundo grao 

-  Discriminante. Número de 

solucións. 

-  Ecuacións de segundo grao 

incompletas. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuacións de segundo grao. 

  2.  Resolver 

ecuacións de 

diversos tipos.  

  2.1.  Resolve ecuacións de primeiro 

grao. 

  2.2.  Resolve ecuacións de segundo 

grao completas (sinxelas). 

  2.3.  Resolve ecuacións de segundo 

grao incompletas (sinxelas). 

  2.4.  Resolve ecuacións de segundo 

grao (complexas). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

 

0,75% 

 

0,75% 

0,75% 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 

mediante ecuacións. 

  3.  Formular e 

resolver 

problemas 

mediante 

ecuacións.  

  3.1.  Resolve problemas numéricos 

mediante ecuacións. 

  3.2.  Resolve problemas 

xeométricos mediante 

ecuacións. 

  3.3.  Resolve problemas de 

proporcionalidade mediante 

ecuacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 

1% 

 

1% 

 

Unidade 7: Sistemas de ecuacións  

Coñecementos mínimos 

-  Obtención dalgunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e a súa representación gráfica. 
-  Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución. 
-  Resolución destra de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos estudados. 
-  Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

 

Complementos importantes 

-  Sistemas equivalentes. 
-  Número de solucións dun sistema lineal.  
-  Decidir adecuadamente sobre o método que convén aplicar para resolver un determinado sistema. 
-  Dobre aplicación do método de redución para resolver un sistema. 
-  Aplicar o método de substitución a un sistema cunha ecuación lineal e outra cuadrática. 
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Temporalización    2ª e 3ª semanas de xaneiro                             

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
  2.  Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións. 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Ecuación con dúas incógnitas 

-  Representación gráfica. 

-  Obtención de solucións 

dunha ecuación con dúas 

incógnitas. 

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Representación gráfica. 

Representación mediante 

rectas das solucións dunha 

ecuación lineal con dúas 

incógnitas. 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Número de solucións. 

Representación mediante un 

par de rectas dun sistema de 

dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas e a súa 

relación co número de 

solucións. 

Métodos de resolución de 

sistemas 

-  Resolución de sistemas de 

ecuacións. 

-  Substitución. 

-  Igualación. 

  1.  Coñecer os 

conceptos de 

ecuación lineal 

con dúas 

incógnitas, as 

súas solucións; 

sistemas de dúas 

ecuacións con 

dúas incógnitas, 

así como as súas 

interpretacións 

gráficas. 

  1.1.  Asocia unha ecuación con 

dúas incógnitas e as súas 

solucións a unha recta e aos 

puntos desta. 

  1.2.  Resolve graficamente 
sistemas de dúas ecuacións 
con dúas incógnitas moi 
sinxelos e relaciona o tipo 
de solución coa posición 
relativa das rectas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

 

 

 

0,5% 

  2.  Resolver sistemas 

de dúas 

ecuacións lineais 

con dúas 

incógnitas. 

  2.1.  Resolve un sistema lineal de 

dúas ecuacións con dúas 

incógnitas mediante un 

método determinado 

(substitución, redución ou 

igualación). 

  2.2.  Resolve un sistema lineal de 

dúas ecuacións con dúas 

incógnitas por calquera dos 

métodos. 

  2.3.  Resolve un sistema lineal de 

dúas ecuacións con dúas 

incógnitas que requira 

transformacións previas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

 

 

 

1% 

 

 

1% 
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-  Redución. 

-  Dominio de cada un dos 

métodos. Hábito de elixir o 

máis adecuado en cada caso. 

-  Utilización das técnicas de 

resolución de ecuacións na 

preparación de sistemas con 

complicacións alxébricas. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

mediante sistemas de 

ecuacións. 

 

  3.  Formular e 

resolver 

problemas 

mediante 

sistemas de 

ecuacións. 

  3.1.  Resolve problemas numéricos 

mediante sistemas de 

ecuacións. 

  3.2.  Resolve problemas 

xeométricos mediante 

sistemas de ecuacións. 

  3.3.  Resolve problemas de 

proporcionalidade mediante 

sistemas de ecuacións. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 

1% 

 

 

1% 

 

Unidade 8: Funcións e gráficas  

Coñecementos mínimos 

-  Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
-  Asignación dunha gráfica a un enunciado. 
-  Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 
-  Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica. 
-  Representación, da forma máis aproximada posible, dunha función dada por un enunciado. 
-  Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son. 
-  Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas. 
-  Recoñecemento da periodicidade dunha función. 
-  Descrición da tendencia dunha función a partir dun anaco desta. 
 

Complementos importantes 

-  De entre varias expresións analíticas, asignación da que corresponde a unha función dada pola súa gráfica. 
-  Obtención da expresión analítica dunha función dada a partir dun enunciado, ou dunha táboa de valores.  
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica das funcións. 

 

Temporalización   4ª semana de xaneiro e 1ª semana de febreiro      

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.   Interpretar e construír gráficas que correspondan a contextos coñecidos ou a táboas de datos e manexar os 

conceptos e a terminoloxía propios das funcións. 

  2.   Indicar a expresión analítica dunha función moi sinxela a partir dun enunciado. 

 
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 (CSC), 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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Funcións 

-  Concepto de función. 

-  Gráfica. 

-  Variable dependente e 

independente. 

-  Dominio, percorrido. 

-  Interpretación de 

funcións dadas por 

gráficas.  

-  Crecemento e 

decrecemento.  

-  Máximos e mínimos.  

-  Continuidade e 

descontinuidade. 

-  Tendencia. Periodicidade. 

  1.  Interpretar e 

construír gráficas 

que correspondan 

a contextos 

coñecidos polo 

alumnado ou a 

táboas de datos e 

manexar os 

conceptos e a 

terminoloxía 

propios das 

funcións. 

  1.1.  Responde preguntas sobre o 

comportamento dunha 

función observando a súa 

gráfica e identifica aspectos 

relevantes desta (dominio, 

crecemento, máximos, etc.). 

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas de 

funcións. 

  1.3.  Constrúe a gráfica dunha 

función a partir dun 

enunciado. 

  1.4.  Constrúe a gráfica dunha 

función a partir dunha táboa 

de valores. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,4% 

 

 

 

1,4% 

 

1,4% 

 

1,4% 

 

Expresión analítica dunha 

función 

-  Expresión analítica 

asociada a unha gráfica. 

  2.  Indicar a expresión 

analítica dunha 

función moi 

sinxela a partir dun 

enunciado. 

  2.1.  Indica a expresión analítica 

dunha función moi sinxela a 

partir dun enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,4% 

 

Unidade 9: Funcións lineais e cuadráticas 

Coñecementos mínimos 

-  Manexo destro da función de proporcionalidade Y = mx, representación gráfica, obtención da ecuación, cálculo e 
significado da pendente. 

-  Manexo destro da función y =  mx + n: representación gráfica e significado dos coeficientes. 
-  Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben, dous puntos dela 

(ecuación punto-pendente).  
-  Resolución de problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais. 
-  Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de corte. 

 

Complementos importantes 

-  De entre varias expresións analíticas, asignación da que corresponde a unha función cuadrática dada pola súa 
gráfica. 

-  Representación da gráfica dunha función cuadrática dada a partir da súa expresión analítica.  
-  Estudo conxunto dunha función lineal e unha cuadrática: obtención e interpretación do punto de corte. 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica das funcións. 

 
Temporalización    2ª e 3ª semanas de febreiro                                                              

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   1.  Manexar con soltura as funcións lineais, representándoas, interpretándoas e aplicándoas en diversos 
contextos. 
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   2.  Representar funcións cuadráticas. 

  

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Función de proporcionalidade 

-  Situacións prácticas ás que 

responde unha función de 

proporcionalidade. 

-  Ecuación y = mx. 

-  Representación gráfica dunha 

función de proporcionalidade 

dada pola súa ecuación. 

-  Obtención da ecuación que 

corresponde á gráfica. 

A función y = mx + n 

-  Situacións prácticas ás que 

responde. 

-  Representación gráfica dunha 

función y = mx + n. 

-  Obtención da ecuación que 

corresponde a unha gráfica. 

Formas da ecuación dunha recta 

-  Punto-pendente. 

-  Que pasa por dous puntos. 

-  Representación da gráfica a 

partir da ecuación, e viceversa. 

Resolución de problemas nos que 

interveñan funcións lineais 

Estudo conxunto de dúas funcións 

lineais 

Función cuadrática 

-  Representación gráfica. 

Parábola. Cálculo do vértice, 

puntos de corte cos eixes, 

puntos próximos ao vértice. 

-  Resolución de problemas nos 

que interveñan ecuacións 

cuadráticas. 

-  Estudo conxunto dunha recta e 

dunha parábola. 

  1.  Manexar con 

soltura as 

funcións lineais, 

representándoas, 

interpretándoas e 

aplicándoas en 

diversos 

contextos.  

  1.1.  Representa funcións 

lineais a partir da súa 

ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  1.2.  Acha a ecuación dunha 

recta coñecendo un 

punto e a súa pendente 

ou dous puntos desta. 

1% 

  1.3.  Acha a ecuación dunha 

recta observando a súa 

gráfica. 

1% 

  1.4.  Obtén a función lineal 

asociada a un 

enunciado, analízaa e 

represéntaa. 

1% 

  1.5.  Resolve problemas de 

enunciado mediante o 

estudo conxunto de 

dúas funcións lineais. 

1% 

  2.  Representar 

funcións 

cuadráticas. 

  2.1.  Representa funcións 

cuadráticas facendo un 

estudo completo delas 

(vértice, cortes cos 

eixes...). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,5% 

  2.2.  Calcula, analiticamente e 

graficamente, os 

puntos de corte entre 

unha parábola e unha 

recta. 

1,5% 
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Unidade 10: Problemas métricos no plano 

Coñecementos mínimos 

-  Relacións angulares nos polígonos e na circunferencia. 
-  Dominio absoluto do teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención da lonxitude dun segmento 

identificando o triángulo rectángulo do que forma parte e aplicando o teorema. 
-  Concepto de lugar xeométrico e identificación como tales dalgunhas figuras coñecidas. 
-  Coñecemento descritivo das catro cónicas. 
-  Dominio das fórmulas e procedementos para o cálculo de áreas de figuras planas.  
 

Complementos importantes 

-  Aplicación alxébrica do teorema de Pitágoras. 
-  Utilización da semellanza de triángulos para obter relacións lineais ou angulares en figuras xeométricas.  
-  Definición das cónicas como lugares xeométricos e construción delas sobre tramas adecuadas. 
-  Cálculo da área dun triángulo mediante a fórmula de Herón. 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da xeometría. 

 

Temporalización                   4ª semana de febreiro e 1ª semana de marzo   

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer as relacións angulares nos polígonos e na circunferencia. 
  2.  Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 
  3.  Dominar o teorema de Pitágoras e as súas aplicacións. 
  4.  Coñecer o concepto de lugar xeométrico e aplicalo á definición das cónicas. 
  5.  Calcular áreas de figuras planas. 

  

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Ángulos na circunferencia 

-  Ángulo central e inscrito 

nunha circunferencia. 

-  Obtención de relacións e 

medidas angulares baseadas 

en ángulos inscritos. 

Semellanza 

-  Semellanza de triángulos. 

Criterio: igualdade de dous 

ángulos. 

-  Obtención dunha lonxitude 

nun triángulo a partir da súa 

semellanza con outro. 

Teorema de Pitágoras 

-  Aplicacións. 

  1.  Coñecer as relacións 

angulares nos 

polígonos e na 

circunferencia. 

  1.1.  Coñece e aplica as 

relacións angulares nos 

polígonos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,5% 

  1.2.  Coñece e aplica as 

relacións dos ángulos 

situados sobre a 

circunferencia. 

0,5% 

  2.  Coñecer os 

conceptos básicos 

da semellanza e 

aplicalos á 

resolución de 

problemas. 

  2.1.  Recoñece figuras 

semellantes e utiliza a 

razón de semellanza para 

resolver problemas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

0,5 

  2.2.  Coñece o teorema de Tales 

e utilízao para resolver 

problemas. 

0,75% 
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-  Obtención da lonxitude dun 

lado dun triángulo rectángulo 

do que se coñecen os outros 

dous. 

-  Identificación do tipo de 

triángulo (acutángulo, 

rectángulo, obtusángulo) a 

partir dos cadrados dos seus 

lados. 

-  Aplicación alxébrica: 

Obtención dunha lonxitude 

dun segmento mediante a 

relación de dous triángulos 

rectángulos. 

-  Identificación de triángulos 

rectángulos en figuras planas 

variadas. 

 

Lugares xeométricos 

-  Concepto de lugar xeométrico 

e recoñecemento como tal 

dalgunhas figuras coñecidas 

(mediatriz dun segmento, 

bisectriz dun ángulo, 

circunferencia, arco capaz...). 

-  As cónicas como lugares 

xeométricos. 

-  Debuxo (representación) de 

cónicas aplicando a súa 

caracterización como lugares 

xeométricos, coa axuda de 

papeis con tramas adecuadas. 

Áreas de figuras planas 

-  Cálculo de áreas de figuras 

planas aplicando fórmulas, 

con obtención dalgún dos 

seus elementos (teorema de 

Pitágoras, semellanza...) e 

recorrendo, se se necesitase, 

á descomposición e a 

recomposición. 

CEC 

  3.  Dominar o teorema 

de Pitágoras e as 

súas aplicacións. 

  3.1.  Aplica o teorema de 

Pitágoras en casos 

directos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  3.2.  Aplica o teorema de 

Pitágoras en casos máis 

complexos. 

0,75% 

  3.3.  Recoñece se un triángulo é 

rectángulo, acutángulo 

ou obtusángulo 

coñecendo os seus lados. 

0,75% 

  4.  Coñecer o concepto 

de lugar 

xeométrico e 

aplicalo á definición 

das cónicas. 

  4.1.  Coñece e aplica o concepto 

de lugar xeométrico. 

0,5% 

  4.2.  Identifica os distintos tipos 

de cónicas e caracterízaas 

como lugares 

xeométricos. 

0,5% 

  5.  Calcular áreas de 

figuras planas. 

  5.1.  Calcula áreas de polígonos 

sinxelos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  5.2.  Calcula a área dalgunhas 

figuras curvas. 

0,5% 

  5.3.  Calcula áreas de figuras 

planas 

descompoñéndoas en 

polígonos ou curvas 

sinxelas. 

0,75% 
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Unidade 11: Figuras no espazo 

Coñecementos mínimos 

-  Concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación. 
-  Concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación. 
-  Utilización da nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos 

obxectos do mundo real. 
-  Características dos poliedros regulares e semirregulares. 
-  Identificación dos corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo. 
-  Cálculo da superficie e do volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou da fórmula. 
-  Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude. 

 

Complementos importantes 

-  Descrición dos distintos corpos xeométricos mediante as súas propiedades características. 
-  Identificación e análise dos cinco poliedros regulares. 
-  Obtención dos poliedros semirregulares mediante truncamento dos regulares. 
-  Identificación de planos de simetría e eixes de xiro. 
-  Medicións de lonxitudes, superficies e volumes nos poliedros e corpos de revolución, por procedementos 

razoados. 
-  Cálculo da superficie e do volume de troncos de pirámides, de troncos de cono e de corpos compostos. 
-  Fusos horarios. Influencia da inclinación da eclíptica na configuración das zonas climáticas. 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da xeometría. 

 

Temporalización     2ª e 3ª semanas de marzo                       

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   1.  Coñecer os poliedros e os corpos de revolución e calcular as súas áreas e os seus volumes. 

   2.  Coñecer e identificar as coordenadas terrestres. 

  

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     Poliedros e corpos de revolución 

-  Poliedros regulares. 

-  Propiedades. Características. 

Identificación. Descrición. 

-  Teorema de Euler. 

-  Dualidade. Identificación de 

poliedros duais. Relacións entre 

eles. 

-  Poliedros semirregulares. 

Concepto. Identificación. 

-  Obtención de poliedros 

semirregulares mediante 

  1.  Coñecer os 

poliedros e os 

corpos de 

revolución. 

  1.1.  Asocia un 

desenvolvemento 

plano a un poliedro ou 

a un corpo de 

revolución. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  1.2.  Distingue poliedros duais 

doutros e coñece as 

relacións entre eles. 

1% 

  1.3.  Identifica poliedros 

regulares e 

semirregulares. 

1% 
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truncamento de poliedros 

regulares. 

Planos de simetría e eixes de xiro 

-  Identificación dos planos de 

simetría e dos eixes de xiro 

(indicando a súa orde) dun corpo 

xeométrico. 

Áreas e volumes 

-  Cálculo de áreas (laterais e totais) 

de prismas, pirámides e troncos 

de pirámide. 

-  Cálculo de áreas (laterais e totais) 

de cilindros, conos e troncos de 

cono. 

-  Cálculo de áreas de zonas 

esféricas e casquete esférico 

mediante a relación cun cilindro 

circunscrito. 

-  Cálculo de volumes de figuras 

espaciais. 

-  Aplicación do teorema de 

Pitágoras para obter lonxitudes 

en figuras espaciais (ortoedros, 

pirámides, conos, troncos, 

esferas...). 

Coordenadas xeográficas 

-  A esfera terrestre. 

-  Meridianos. Paralelos. Ecuador. 

Polos. Hemisferios. 

-  Coordenadas xeográficas. 

-  Lonxitude e latitude. 

-  Fusos horarios. 

  2.  Calcular áreas e 

volumes de figuras 

espaciais. 

  2.1.  Calcula áreas de 

poliedros e corpos de 

revolución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  2.2.  Calcula volumes de 

poliedros e corpos de 

revolución. 

1% 

  2.3.  Calcula áreas e volumes 

de figuras espaciais 

formadas por poliedros 

e corpos de revolución. 

1% 

  3.  Coñecer e 

identificar as 

coordenadas 

xeográficas. 

Lonxitude e 

latitude. 

  3.1.  Asocia a lonxitude e 

latitude dun lugar coa 

súa posición na esfera 

terrestre e viceversa. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

1% 

 

Unidade 12: Movementos no plano. Frisos e mosaicos 

Coñecementos mínimos 

-  Idea de transformación xeométrica e, como caso particular, idea de movemento. 
-  Concepto de translación, xiro e simetría axial. 
-  Identificación dos elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiais. 
-  Identificación de translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas sinxelos extraídos do mundo real. 
-  Utilización da terminoloxía relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e transmitir información sobre 

o contorno. 
 

Complementos importantes 

-  Conceptos de movemento directo e movemento inverso. 
-  Identificación dos elementos invariantes nunha translación, un xiro ou unha simetría axial. 
-  Construción da imaxe transformada dunha figura en calquera movemento simple. 
-  Identificación dos movementos que deixan invariante un mosaico, unha orla, un rosetón, etc. 
-  Creación de mosaicos, frisos e orlas, definindo as transformacións que facilitan a súa construción. 
-  Identificación das distintas pezas que xeran un determinado mosaico. 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da xeometría. 
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Temporalización:   4ª semana de marzo e 1ª semana de abril            

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Aplicar un ou máis movementos a unha figura xeométrica. 
  2.  Coñecer as características e as propiedades dos distintos movementos e aplicalas á resolución de situacións 

problemáticas. 
 

 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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Transformacións xeométricas 

-  Nomenclatura. 

-  Identificación de movementos 

xeométricos e distinción entre 

directos e inversos. 

Translacións 

-  Elementos dobres dunha 

translación. 

-  Resolución de problemas nos que 

interveñen figuras trasladadas e 

localización de elementos 

invariantes. 

Xiros 

-  Elementos dobres nun xiro. 

-  Figuras con centro de xiro. 

-  Localización do «ángulo mínimo» 

en figuras con centro de xiro. 

-  Resolución de problemas nos que 

interveñen figuras xiradas. 

Localización de elementos 

invariantes. 

Simetrías axiais 

-  Elementos dobres nunha simetría. 

-  Obtención do resultado de achar o 

simétrico dunha figura. 

Identificación de elementos 

dobres na transformación. 

-  Figuras con eixe de simetría. 

Composición de transformacións 

-  Translación e simetría axial. 

-  Dúas simetrías con eixes paralelos. 

-  Dúas simetrías con eixes 

concorrentes. 

Mosaicos, orlas e rosetóns 

-  Significado e relación cos 

movementos. 

  1.  Aplicar un ou 

máis 

movementos a 

unha figura 

xeométrica. 

  1.1.  Obtén a transformada 

dunha figura mediante 

un movemento 

concreto. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,25% 

  1.2.  Obtén a transformada 

dunha figura mediante 

a composición de dous 

movementos. 

1,25% 

  2.  Coñecer as 

características e 

as propiedades 

dos distintos 

movementos e 

aplicalas á 

resolución de 

situacións 

problemáticas. 

  2.1.  Recoñece figuras dobres 

en certa 

transformación ou 

identifica o tipo de 

transformación que dá 

lugar a certa figura 

dobre. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,25% 

  2.2.  Recoñece a 

transformación (ou as 

posibles 

transformacións) que 

levan dunha figura a 

outra. 

1,25% 
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-  «Motivo mínimo» dunha destas 

figuras. 

-  Identificación de movementos que 

deixan invariante un mosaico, un 

friso (ou orla) ou un rosetón. 

Obtención do «motivo mínimo». 

 

Unidade 13:  Táboas e gráficos estatísticos 

Coñecementos mínimos 

-  Coñecemento das distintas fases dun estudo estatístico.  
-  Poboación e mostra. 
-  Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo. 
-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 
-  Confección de gráficas diversas e elección do tipo de gráfica máis adecuada segundo o tipo de variable. 

 

Complementos importantes 

-  Coñecemento claro do papel que xogan as mostras e elaboración de exemplos nos que se poñan de manifesto as 
súas peculiaridades. 

-  Elaboración ou interpretación dalgún estudo estatístico no que se desenvolva, paso a paso, todo o proceso. 
-  Confección dunha táboa de frecuencias con datos agrupados (dándolles os intervalos nos que se deben repartir 

os datos). 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da estatística. 
 

Temporalización:    3ª e 4ª semanas de abril      

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   1.  Coñecer os conceptos de poboación, mostra, variable estatística e os tipos de variables estatísticas. 

   2.  Confeccionar e interpretar táboas de frecuencias e gráficos estatísticos. 

   3.  Resolver problemas estatísticos sinxelos. 
 

 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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Poboación e mostra 

-  Utilización de diversas fontes 

para obter información de tipo 

estatístico. 

-  Determinación de poboacións e 

mostras dentro do contexto do 

alumnado. 

Variables estatísticas 

-  Tipos de variables estatísticas. 

-  Distinción do tipo de variable 

(cualitativa ou cuantitativa, 

  1.  Coñecer os 

conceptos de 

poboación, 

mostra, variable 

estatística e os 

tipos de variables 

estatísticas.  

  1.1.  Coñece os conceptos de 

poboación, mostra, 

variable estatística e os 

tipos de variables 

estatísticas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,5% 

  2.  Confeccionar e 

interpretar 

táboas de 

  2.1.  Elabora táboas de 

frecuencias absolutas, 

relativas, acumuladas e 

CCL, 
1,5% 
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discreta ou continua) que se usa 

en cada caso. 

Tabulación de datos 

-  Táboa de frecuencias (datos 

illados ou acumulados). 

-  Confección de táboas de 

frecuencias a partir dunha masa 

de datos ou dunha experiencia 

realizada polo alumnado. 

-  Frecuencias: absoluta, relativa, 

porcentual e acumulada. 

Gráficas estatísticas 

-  Tipos de gráficos. Adecuación ao 

tipo de variable e ao tipo de 

información: 

-  Diagramas de barras. 

-  Histogramas de frecuencias. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Confección dalgúns tipos de 

gráficas estatísticas. 

-  Interpretación de gráficas 

estatísticas de todo tipo. 

frecuencias e 

gráficos 

estatísticos. 

de porcentaxes e 

represéntaas mediante 

un diagrama de barras, 

un polígono de 

frecuencias, un 

histograma ou un 

diagrama de sectores. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 
  2.2.  Interpreta táboas e 

gráficos estatísticos. 

1.5% 

  3.  Resolver 

problemas 

estatísticos 

sinxelos. 

  3.1.  Resolve problemas 

estatísticos elaborando 

e interpretando táboas 

e gráficos. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,5% 

 

Unidade 14: Parámetros estatísticos 

Os contidos deste curso son: 

Coñecementos mínimos 

-  Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión. 
-  Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión. 
-  Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 
 

Complementos importantes 

-  Cálculo de parámetros a partir das marcas da clase nunha táboa con datos agrupados. 
-  Manexo destro da calculadora con tratamento estatístico. 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da estatística. 
 
Temporalización:    1ª e 2ª semanas de maio     

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   1.  Coñecer, calcular e interpretar parámetros estatísticos de centralización e dispersión. 

   2.  Coñecer, calcular, representar en diagramas de caixas e bigotes e interpretar os parámetros estatísticos de 
posición: mediana e cuartís. 

   3.  Resolver problemas estatísticos sinxelos utilizando os parámetros estatísticos. 
 

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 espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Parámetros de centralización e 

de dispersión 

-  Medidas de centralización: a 

media. 

-  Medidas de dispersión: a 

desviación típica. 

-  Coeficiente de variación. 

-  Cálculo da media e da 

desviación típica a partir dunha 

táboa de valores. 

-  Utilización eficaz da calculadora 

para a obtención da media e da 

desviación típica. 

-  Interpretación dos valores da 

media e da desviación típica 

nunha distribución concreta. 

-  Obtención e interpretación do 

coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

-  Cálculo da mediana e dos 

cuartís a partir de datos soltos 

ou recollidos en táboas. 

-  Elaboración dun diagrama de 

caixa e bigotes. 

  1.  Coñecer, calcular 

e interpretar 

parámetros 

estatísticos de 

centralización e 

dispersión. 

  1.1.  Obtén o valor da media e a 

desviación típica a partir 

dunha táboa de 

frecuencias e interpreta o 

seu significado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2% 

  1.2.  Coñece, calcula e 

interpreta o coeficiente 

de variación. 

2% 

  2.  Coñecer, 

calcular, 

representar en 

diagramas de 

caixas e bigotes 

e interpretar os 

parámetros 

estatísticos de 

posición: 

mediana e 

cuartís. 

  2.1.  Coñece, calcula, interpreta 

e representa en 

diagramas de caixa e 

bigotes a mediana e os 

cuartís. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

2% 

  3.  Resolver 

problemas 

estatísticos 

sinxelos 

utilizando os 

parámetros 

estatísticos. 

  3.1.  Resolve problemas 

estatísticos sinxelos 

utilizando os parámetros 

estatísticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

2% 

 

Unidade 15: Azar e probabilidade 

Coñecementos mínimos 

-  Obter frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental. 
-  Calcular a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e do número de experimentacións. 

Comprender o seu significado. 
-  Manexar con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns. 
-  Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos aleatorios regulares: 

dados, ruletas, moedas, bolsas de bólas... 
 
Complementos importantes 

-  Coñecer os conceptos de espazo mostral, suceso aleatorio, probabilidade, suceso seguro e frecuencia absoluta e 
relativa. 
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-  Saber elaborar unha táboa de frecuencias absolutas e relativas correspondente aos sucesos elementais dunha 
experiencia. 

-  Recoñecer cando un instrumento aleatorio é regular e cando irregular, e, polo tanto, cando é oportuno aplicar a 
lei de Laplace. 

-  Resolver problemas de probabilidade nos que interveñan dous dados, ou ben outros nos que o reconto dos casos 
favorables e posibles non sexa trivial. 

-  Comprender e enunciar a lei dos grandes números. 
-  Resolver problemas de probabilidades compostas coa axuda dos diagramas de árbore. 
-  Realizar todo tipo de experimentacións que supoñan tirar dados, moedas ou outros instrumentos aleatorios, 

anotar resultados e extraer conclusións. 
-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da probabilidade. 
 
Temporalización:    3ª e 4ª semanas de maio              

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Identificar as experiencias e os sucesos aleatorios, analizar os seus elementos e describilos coa terminoloxía 
adecuada. 

  2.  Comprender o concepto de probabilidade e asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias 
aleatorias simples. 

  3.  Calcular probabilidades en experiencias compostas coa axuda do diagrama de árbore. 
 
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Sucesos aleatorios 

-  Sucesos aleatorios e 

experiencias aleatorias. 

-  Nomenclatura: caso, espazo 
mostral, suceso... 

-  Realización de experiencias 

aleatorias. 

Probabilidade dun suceso 

-  Idea de probabilidade dun 

suceso. Nomenclatura. 

-  Lei fundamental do azar. 

-  Formulación e comprobación 

de conxecturas no 

comportamento de 

fenómenos aleatorios sinxelos. 

-  Cálculo de probabilidades de 

sucesos a partir das súas 

frecuencias relativas. Grao de 

validez da asignación en 

función do número de 

experiencias realizadas. 

  1.  Identificar as 

experiencias e os 

sucesos aleatorios, 

analizar os seus 

elementos e 

describilos coa 

terminoloxía 

adecuada. 

  1.1.  Distingue, entre varias 

experiencias, as que 

son aleatorias. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.2.  Ante unha experiencia 

aleatoria sinxela, obtén 

o espazo mostral, 

describe distintos 

sucesos e cualifícaos 

segundo a súa 

probabilidade 

(seguros, posibles ou 

imposibles, moi 

probable, pouco 

probable...). 

1% 

  2.  Comprender o 

concepto de 

probabilidade e 

asignar 

probabilidades a 

distintos sucesos 

en experiencias 

aleatorias simples. 

  2.1.  Aplica a lei de Laplace 

para calcular a 

probabilidade de 

sucesos pertencentes a 

experiencias aleatorias 

regulares (sinxelas). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

1,25% 

  2.2.  Aplica a lei de Laplace 

para calcular a 

probabilidade de 

1,25% 
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Lei de Laplace 

-  Cálculo de probabilidades de 

sucesos extraídos de 

experiencias regulares a partir 

da lei de Laplace. 

-  Aplicación da lei de Laplace en 

experiencias máis complexas. 

Probabilidades en experiencias 

compostas 

-  Cálculo de probabilidades en 

experiencias compostas. 

-  Diagramas de árbore. 

sucesos pertencentes a 

experiencias aleatorias 

regulares (máis 

complexas). 

CEC 

  2.3.  Obtén as frecuencias 

absoluta e relativa 

asociadas a distintos 

sucesos e, a partir 

delas, estima a súa 

probabilidade. 

1,25% 

  3.  Calcular 

probabilidades en 

experiencias 

compostas coa 

axuda do diagrama 

de árbore. 

  3.1.  Calcula probabilidades 

en experiencias 

compostas coa axuda 

do diagrama de árbore. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

1,25% 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

-   O libro do alumnado para a área de Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3.º ESO. 

-   A proposta didáctica para Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3.º ESO. 

-   Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación. 

-   Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.  

-   O libro dixital. 

-   O CD que acompaña a proposta didáctica. 

-   Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 

-   Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 

-   Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

-   Materiais manipulativos: Dominó de operacións con fraccións. Materiais didácticos de Proyecto Sur Ediciones. 

-   Materiais manipulativos: Dominó de operacións con fraccións. Materiais didácticos de Proyecto Sur Ediciones. 

-   Instrumentos de debuxo. 

-   Tramas de puntos cuadriculadas isométricas. 

-   Cartolinas e acetatos transparentes cuadriculados. 

-   Tangram. Varas de mecano. 

-   Xogo de corpos xeométricos. 

-   Recortables de desenvolvementos planos. 

-   Xogos de pezas encaixables ou varas para construír poliedros. 

-   Materiais para representar figuras planas e as súas transformadas: tramas isométricas de puntos (cadradas e 

triangulares), xeoplanos, xogos de polígonos regulares de plástico ou cartolina. 

-   Libro de espellos. 

-   Láminas e fotografías de mosaicos, frisos e orlas. 

-   Xornais e outras publicacións onde aparezan abundantes táboas e gráficas estatísticas. 

-   Dados cúbicos e outros poliedros, moedas e barallas de naipes, bolsa con bólas de dúas cores, buxainas e 

ruletas. 

 

Recursos dixitais  

 

-   Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que 

poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 

-   Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
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4º ESO 

Matemáticas orientadas ás 

Ensinanzas Académicas 
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1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 4.º ESO 
 

 

A área de Matemáticas orientadas aos Ensinos Académicos de 4.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as 

alumnas as capacidades que lles permitan: 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicando o proceso seguido en 

cada caso.  

- Facer predicións utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos matemáticos. 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 

- Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.  

- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

- Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá. 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro, e valorar a 

súa aplicación en contextos matemáticos.  

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, comprobar 

operacións, descubrir patróns, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, aplicando 

correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas.  

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe algebraico. 

- Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións algebraicas. 

- Utilizar ecuacións, inecuaciones e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos da vida real. 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e interpretar os 

resultados obtidos a partir de táboas, gráficas? 

- Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

- Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as súas relacións.  

- Profundar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da xeometría analítica plana. 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionales. 

- Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para resolver problemas. 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de Laplace, táboas de 

continxencia, diagramas de árbore… 
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Unidade 1: Números reais 

Coñecementos mínimos 

- Recoñecemento de números racionais e irracionais. 
- Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real. 
- Manexo destro de intervalos e semirrectas. 
- Interpretación de radicais. Cálculo mental. 
- Utilización da forma exponencial dos radicais. 
- Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 
- Coñecemento das propiedades dos radicais. 
- Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 
- Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal 
- Truncamientos e redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas 

utilizadas. 
- Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora para operalos. 
- Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou con axuda da calculadora. 
 

Complementos importantes 

- Obtención dunha cota do erro absoluto ou do erro relativo dun número aproximado. 
- Operacións con números en notación científica. 
- Representación de radicais sobre a recta real mediante métodos xeométricos. 
- Utilización da calculadora no modo científico SCI. 
- Xustificación da irracionalidad de -    
 Comprensión da irracionalidad de ? e ?. 
- Xustificación das propiedades dos radicais. 
- Manexo moi destro das operacións con radicais, buscando a expresión resultante máis adecuada para o fin que 

se persiga. 
- Obtención dalgunhas propiedades dos logaritmos. 
 

Temporalización     3ª e 4ª semanas de setembro e 1ª semana de outubro                                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

Coñecer os distintos conxuntos numéricos que configuran o conxunto dos números reais e dominar os conceptos e 

os procedementos cos que se manexan (decimais, notación científica, radicais, logaritmos). 

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 
% 

     
Números decimais 

-  Expresión decimal dos 

números aproximados. Cifras 

significativas. 

 1.  Manexar con 

destreza a expresión 

decimal dun número e a 

notación científica e 

facer aproximacións, así 

 1.1.  Domina a expresión decimal 

dun número ou unha cantidade e 

calcula ou acouta os erros absoluto 

e relativo nunha aproximación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

0,75% 

Unidades 4º ESO académicas 
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-  Redondeo de números. 

-  Asignación dun número de 

cifras acorde coa precisión 

dos cálculos e co que estea a 

expresar. 

-  Erro absoluto e erro 

relativo. 

-  Cálculo dunha cota do erro 

absoluto e do erro relativo 

labores. 

-  Relación entre erro relativo 

e o número de cifras 

significativas utilizadas. 

A notación científica 

-  Lectura e escritura de 

números en notación 

científica. 

-  Manexo da calculadora 

para a notación científica. 

Números non racionais. 

Expresión decimal 

-  Recoñecemento dalgúns 

irracionais. Xustificación da 

irracionalidad de 

2 3,    

Os números reais. A recta 

real 

-  Representación exacta ou 

aproximada de distintos tipos 

de números sobre R. 

-  Intervalos e semirrectas. 

Nomenclatura. 

Raíz n-ésima dun número. 

Radicais. 

-  Propiedades. 

-  Expresión de raíces en 

forma exponencial, e 

viceversa. 

-  Utilización da calculadora 

para obter potencias e 

raíces calquera. 

-  Propiedades dos radicais. 

Simplificación. 

Racionalización de 

denominadores. 

Noción de logaritmo 

como coñecer e 

controlar os erros 

cometidos. 

 

  1.2.  Realiza operacións con 

cantidades dadas en notación 

científica e controla os erros 

cometidos (sen calculadora). 

CAA, 

CSYC 

0,75% 

  1.3.  Usa a calculadora para anotar 

e operar con cantidades dadas en 

notación científica, e controla os 

erros cometidos. 

0,5% 

  2.  Coñecer os números 

reais, os distintos 

conxuntos de números e 

os intervalos sobre a 

recta real. 

 

  2.1.  Clasifica números de distintos 

tipos. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  2.2.  Coñece e utiliza as distintas 

notacións para os intervalos e a súa 

representación gráfica. 

0,75% 

  3.  Coñecer o concepto 

de raíz dun número, así 

como as propiedades 

das raíces, e aplicalos na 

operatoria con radicais. 

 

  3.1.  Utiliza a calculadora para o 

cálculo numérico con potencias e 

raíces. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

  3.2.  Interpreta e simplifica 

radicais. 
0,75% 

  3.3.  Opera con radicais. 0,75% 

  3.4.  Racionaliza denominadores. 0,75% 

  4.  Manexar expresións 

irracionais na resolución 

de problemas. 

  4.1.  Manexa con destreza 

expresións irracionais que xurdan 

na resolución de problemas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  5.  Coñecer a definición 

de logaritmo e 

relacionala coas 

potencias e as súas 

propiedades. 

  5.1.  Calcula logaritmos a partir da 

definición e das propiedades das 

potencias. 

 

0,75% 
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-  Cálculo de logaritmos a 

partir da súa definición. 

 

Unidade 2:  Polinomios e fraccións algebraicas 

Coñecementos mínimos 

- Dominio da nomenclatura básica do álxebra. 
- Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar ás mesmas. 
- Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 
- Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para achar o valor dun 

polinomio cando  x  vale  a. 

- Expresión formal dun cociente das formas seguintes: y
D r

D d c r c
d d

=  + = +   

- Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades notables e a resolución 
de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que non as hai. 

- Recoñecemento de polinomios irreducibles, así como da relación de divisibilidade entre dúas polinomios. 
- Operacións con fraccións algebraicas sinxelas. 
- Tradución dun enunciado a linguaxe algebraico. 
 
Complementos importantes 

 

- Xustificación da validez da regra de Ruffini para dividir un polinomio entre  x ? a. 
- Enunciado e demostración do teorema do resto. 
- Aplicación destra da regra de Ruffini con calculadora. Se se consegue certa axilidade, pode conseguirse o valor 

numérico dun polinomio de terceiro ou cuarto grao nuns segundos. Esta habilidade resultará útil en Bacharelato 
para representar funcións. 

- Comprensión profunda do paralelismo entre a divisibilidade de polinomios e a numérica, así como entre as 
fraccións algebraicas e as numéricas. 

- Operacións con fraccións algebraicas calquera. 
 
Temporalización       2ª, 3ª e 4ª semanas de outubro                                      

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións algebraicas, salientando na divisibilidade dos primeiros e na 
súa descomposición en factores. 

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 
% 

     
Polinomios 

-  Terminoloxía básica para o 

estudo de polinomios. 

Operacións con monomios e 

polinomios 

  1.  Manexar con 

destreza a 

expresión decimal 

dun número e a 

notación científica e 

facer 

 1.1.  Realiza sumas, restas e 

multiplicacións de polinomios. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.2.  Divide polinomios, podendo 

utilizar a regra de Ruffini se é 

oportuno. 

1,25% 
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-  Suma, resta e 

multiplicación. 

-  División de polinomios. 

División enteira e división 

exacta. 

-  Técnica para a división de 

polinomios. 

-  División dun polinomio por 

x = a. Valor dun polinomio 

para  x = a.   

Teorema do resto. 

-  Utilización da regra de 

Ruffini para dividir un 

polinomio por x - a e  para 

obter o valor dun polinomio 

cando  x  vale  a. 

Factorización de polinomios 

-  Factorización de 

polinomios. Raíces. 

-  Aplicación reiterada da 

regra de Ruffini para 

factorizar un polinomio, 

localizando as raíces enteiras 

entre os divisores do termo 

independente. 

Divisibilidade de polinomios 

-  Divisibilidade de 

polinomios. Polinomios 

irreducibles, descomposición 

factorial, máximo común 

divisor e mínimo común 

múltiplo. 

-  Máximo común divisor e 

mínimo común múltiplo de 

polinomios. 

Fraccións alxébricas 

-  Fraccións alxébricas. 

Simplificación. Fraccións 

equivalentes. 

-  Obtención de fraccións 

alxébricas equivalentes a 

outras dadas con igual 

denominador, por redución 

a común denominador. 

-  Operacións (suma, resta, 

multiplicación e división) 

de fraccións alxébricas. 

 

aproximacións, así 

como coñecer e 

controlar os erros 

cometidos. 

  1.3.  Resolve problemas utilizando 

o teorema do resto. 
1,25% 

  1.4.  Factoriza un polinomio con 

varias raíces enteiras. 
1,25% 

  2. Dominar o manexo 

das fraccións 

algebraicas e as 

súas operacións. 

  2.1.  Simplifica fraccións 

alxebraicas. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

1,5% 

  2.2.  Opera con fraccións 

alxebraicas. 
1,5% 

  3. Traducir enunciados 

á linguaxe alxébrica. 

  3.1.  Expresa alxebraicamente un 

enunciado que dea lugar a un 

polinomio ou a unha fracción 

alxébrica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1,25% 
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Unidade 3:  Ecuacións, inecuaciones  e sistemas 

Coñecementos mínimos 

- Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión. 
- Ecuacións bicuadradas, coa incógnita no denominador, con radicais? 
- Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. 
- Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos. 
- Resolución (gráfica e algebraica) de inecuaciones cunha incógnita. 
- Sistemas de inecuaciones cunha incógnita. 
- Aplicación a problemas con enunciados. 
 

Complementos importantes 

- Relación das raíces dunha ecuación de segundo grao  ax2 + bx + c = 0  cos coeficientes  a,  b  e c.  
- Elaboración dunha ecuación coas solucións desexadas.  
- Obtención da fórmula para resolver unha ecuación de segundo grao. 
 
Temporalización  1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas de novembro                                          

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Interpretar e resolver con destreza ecuacións de diversos tipos, sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas e 
inecuaciones cunha incógnita. Aplicar estas destrezas á 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).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     
Ecuacións 

-  Ecuacións de segundo grao 

completas e incompletas. 

Resolución. 

-  Ecuacións bicuadradas. 

Resolución. 

-  Ecuacións coa  x  no 

denominador. Resolución. 

-  Ecuacións con radicais. 

Resolución. 

Sistemas de ecuacións 

-  Resolución de sistemas de 

ecuacións mediante os 

  1.  Resolver con destreza 

ecuacións de 

distintos tipos e 

aplicalas á resolución 

de problemas. 

 1.1.  Resolve ecuacións de 

segundo grao e bicuadradas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  1.2.  Resolve ecuacións con 

radicais e ecuacións coa 

incógnita no denominador. 

1% 

  1.3.  Recoñece a factorización 

como recurso para resolver 

ecuacións. 

1% 

  1.4.  Formula e resolve 

problemas mediante ecuacións. 
1% 

  2. Resolver con 

destreza sistemas de 

ecuacións e aplicalos 

  2.1.  Resolve sistemas de 

ecuacións lineais. 
CCL, 

CMCT, 

CAA, 

1% 

  2.2.  Resolve sistemas de 

ecuacións non lineais. 
1% 
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métodos de substitución, 

igualación e redución. 

-  Sistemas de primeiro grao. 

-  Sistemas de segundo grao. 

-  Sistemas con radicais. 

-  Sistemas con variables no 

denominador. 

Inecuaciones 

-  Inecuaciones cunha incógnita. 

-  Resolución algebraica e 

gráfica. Interpretación das 

solucións dunha inecuación. 

Sistemas de inecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 

inecuaciones. 

-  Representación das solucións 

de inecuaciones por medio 

de intervalos. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas por 

procedementos alxébricos. 

á resolución de 

problemas. 

  2.3.  Formula e resolve 

problemas mediante sistemas 

de ecuacións. 

CSYC 1% 

  3. Interpretar e 

resolver 

inecuaciones e 

sistemas de 

inecuaciones cunha 

incógnita. 

  3.1.  Resolve e interpreta 

gráficamente inecuaciones e 

sistemas de inecuaciones 

lineais cunha incógnita. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  3.2.  Resolve e interpreta 

inecuaciones non lineais cunha 

incógnita. 

1% 

  3.3.  Formula e resolve 

problemas mediante 

inecuaciones ou sistemas de 

inecuaciones. 

1% 

 

Unidade 4: Funcións. Características 

 

Coñecementos mínimos 

 

- Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
- Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 
- Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 
- Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 
- Obtención do dominio de definición dunha función dada gráficamente ou mediante unha expresión analítica 

sinxela. 
- Recoñecemento da continuidade dunha función. 
- Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 
- Estudo da tendencia e periodicidade dunha función. 
- Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
 

Complementos importantes 

- Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no problema. 
- Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica. 
 

Temporalización  1ª, 2ª e 3ª semanas de decembro                                      
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de expresar as 
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funcións. 

 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES - 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 

     
Concepto de función 

-  Distintas formas de 

presentar unha función: 

representación gráfica, 

táboa de valores e expresión 

analítica ou fórmula. 

-  Relación de expresións 

gráficas e analíticas de 

funcións. 

Dominio de definición 

-  Dominio de definición 

dunha función. Restricións 

ao dominio dunha función. 

-  Cálculo do dominio de 

definición de diversas 

funcións. 

Descontinuidade e 

continuidade 

-  Descontinuidade e 

continuidade dunha función. 

Razóns polas que unha 

función pode ser 

descontinua. 

-  Construción de 

descontinuidades. 

Crecemento 

-  Crecemento, 

decrecemento, máximos e 

mínimos. 

-  Recoñecemento de 

máximos e mínimos. 

Taxa de variación media 

-  Taxa de variación media 

dunha función nun intervalo. 

-  Obtención sobre a 

representación gráfica e a 

partir da expresión analítica. 

  1.  Dominar o 

concepto de 

función, coñecer 

as características 

máis relevantes e 

as distintas formas 

de expresar as 

funcións. 

1.1.  Dada unha función 

representada pola súa gráfica, 

estuda as súas características máis 

relevantes (dominio de definición, 

percorrido, crecemento e 

decrecemento, máximos e 

mínimos, continuidade…). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1,25% 

  1.2.  Representa unha función da 

que se dan algunhas características 

especialmente relevantes. 

1,25% 

  1.3.  Asocia un enunciado cunha 

gráfica. 
1% 

  1.4.  Representa unha función 

dada pola súa expresión analítica 

obtendo, previamente, unha táboa 

de valores. 

1,25% 

  1.5.  Acha a T.V.M. nun intervalo 

dunha función dada gráficamente, 

ou ben dada mediante a súa 

expresión analítica. 

1% 

  1.6.  Responde a preguntas 

concretas relacionadas con 

continuidade, tendencia, 

periodicidade, crecemento… dunha 

función. 

1,25% 
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-  Significado da T.V.M. 

nunha función espazo-

tempo. 

Tendencias e periodicidade 

-  Recoñecemento de 

tendencias e 

periodicidades. 

 

Unidade 5: Funcións elementais 

Coñecementos mínimos 

- Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo do seu pendente. 
- Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 
- Representación dunha función dada mediante tramos de rectas. 
- Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas. 
- A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2.    Situación do vértice. 
- Representación dunha función cuadrática calquera. 
- Intersección de rectas e parábolas. 
- Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas. 

- Representación de funciones da familia  y = 1/x. 

- Representación de funciones da familia  y = x   

- Representación de funciones exponenciais e logarítmicas. 

- Asociación de funcións elementais e as súss correspondentes gráficas. 

 

Complementos importantes 

- Representación de funcións das familias anteriores, pero máis complexas. 

 
Temporalización   2ª, 3ª e 4ª semanas de xaneiro                                         

 

2.     OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar diestramente algunhas delas 
(lineais, cuadráticas...).  

  2. Interpretar e representar funcións definidas a anacos. 
 

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 
% 

     
Función lineal 

-  Función lineal. Pendente 

dunha recta. 

-  Tipos de funcións lineais. 

Función de 

  1.  Manexar con 

destreza as 

funcións lineais. 

  1.1.  Representa unha función 

lineal a partir da súa expresión 

analítica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

0,75% 

  1.2.  Obtén a expresión analítica 

dunha función lineal coñecendo a 
0,75% 
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proporcionalidade e función 

constante. 

-  Obtención de información 

a partir de dúas ou máis 

funcións lineais referidas a 

fenómenos relacionados 

entre si. 

-  Expresión da ecuación 

dunha recta coñecidos un 

punto e a pendente. 

Funcións definidas a anacos 

-  Funciones definidas 

mediante «anacos» de 

rectas. Representación. 

-  Obtención da ecuación 

correspondente a unha 

gráfica formada por anacos 

de rectas. 

Funcións cuadráticas 

-  Representación de 

funcións cuadráticas. 

Obtención da abscisa do 

vértice e dalgúns puntos 

próximos ao vértice. 

Métodos sinxelos para 

representar parábolas. 

-  Estudo conxunto de rectas 

e parábolas. 

-  Interpretación dos puntos 

de corte entre unha función 

lineal e unha cuadrática. 

Funcións radicais 

Funcións de 

proporcionalidade inversa 

-  A hipérbola. 

Funcións exponenciais 

Funcións logarítmicas 

-  Obtención de funcións 

logarítmicas a partir de 

funcións exponenciais. 

súa gráfica ou algunha das súas 

características. 

SIEP, 

CEC 

  1.3.  Representa funcións definidas 

«a anacos». 
0,75% 

  1.4.  Obtén a expresión analítica 

dunha función definida «a anacos» 

dada gráficamente. 

0,75% 

  2. Coñecer e 

manexar con 

soltura as 

funcións 

cuadráticas. 

  2.1.  Representa unha parábola a 

partir da ecuación cuadrática 

correspondente. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

  2.2.  Asocia curvas de funcións 

cuadráticas ás súas expresións 

analíticas. 

0,75% 

  2.3.  Escribe a ecuación dunha 

parábola coñecendo a súa 

representación gráfica en casos 

sinxelos. 

0,75% 

  2.4.  Estuda conxuntamente as 

funcións lineais e as cuadráticas 

(funcións definidas «a anacos», 

intersección de rectas e parábolas). 

0,75% 

  3. Coñecer outros 

tipos de funcións, 

asociando a 

gráfica coa 

expresión 

analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a expresións 

analíticas (proporcionalidade 

inversa, radicais, exponenciais e 

logaritmos). 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

0,75% 

  3.2.  Manexa con soltura as 

funcións de proporcionalidade 

inversa e as radicais. 

0,75% 

  3.3.  Manexa con soltura as 

funcións exponenciais e as 

logarítmicas. 

0,75% 

  3.4.  Resolve problemas de 

enunciado relacionados con 

distintos tipos de funcións. 

0,75% 

  4. Interpretar e 

representar 

funcións definidas 

«a anacos». 

  4.1.  Representa unha función 

dada «a anacos» con expresións 

lineais ou cuadráticas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

 

Unidade 6: Semellanza. Aplicacións 

 

Coñecementos mínimos 

 

- Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita semellanza. 
- Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras. 
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- Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa escala. 
- Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio. 
- Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes. 
- Aplicación dos teoremas do cateto e da altura. 
 

Complementos importantes 

 

- Proba dos criterios de semellanza de triángulos. 
- Demostración do teorema do cateto. 
- Demostración do teorema da altura. 
- Coñecemento de rectángulos con proporcións interesantes. 
 
Temporalización   1ª e 2ª semanas de febreiro 
                                               

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á 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).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 
% 

     
Figuras semellantes 

-  Similitude de formas. Razón 

de semellanza. 

-  A semellanza en 

ampliacións e reducións. 

Escalas. Cálculo de distancias 

en planos e mapas. 

-  Propiedades das figuras 

semellantes: igualdade de 

ángulos e proporcionalidade 

de segmentos. 

Rectángulos de proporcións 

interesantes 

-  Hojas de papel A4 ( 2 ). 

-  Rectángulos áureos (Φ). 

Semellanza de triángulos 

-  Relación de semellanza. 

Relacións de 

proporcionalidade nos 

triángulos. Teorema de Tales. 

-  Triángulos en posición de 

Tales. 

  1.  Coñecer os conceptos 

básicos da 

semellanza e 

aplicalos á resolución 

de problemas. 

  1.1.  Manexa os planos, os 

mapas e as maquetas (incluída a 

relación entre áreas e volumes 

de figuras semellantes). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

2,5% 

  1.2.  Aplica as propiedades da 

semellanza á resolución de 

problemas nos que interveñan 

corpos xeométricos. 

2% 

  1.3.  Aplica os teoremas do 

cateto e da altura á resolución de 

problemas. 

2,5% 
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-  Criterios de semellanza de 

triángulos. 

Semellanza de triángulos 

rectángulos 

-  Criterios de semellanza. 

Aplicacións da semellanza 

-  Teoremas do cateto e da 

altura. 

-  Problemas de cálculo de 

alturas, distancias, etc. 

-  Medición de alturas de 

edificios utilizando a súa 

sombra. 

-  Relación entre as áreas e os 

volumes de dúas figuras 

semellantes. 

 

Unidade 7: Trigonometría 

Coñecementos mínimos 

- Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os segmentos sobre un triángulo 
rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico. 

- Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra delas. 
- Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°. 
- Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e viceversa. 
- Resolución de triángulos rectángulos. 
 

Complementos importantes 

- Aplicación da estratexia da altura para resolver triángulos oblicuángulos. 
- Razóns trigonométricas de ángulos calquera. 
- Relación entre as razóns trigonométricas de ángulos complementarios. 
- Resolución de ecuacións trigonométricas sinxelas. 
- O radián e as funcións trigonométricas. 

 
Temporalización    3ª e 4ª semanas de febreiro e 1ª semana de marzo                                           

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Coñecer as razóns trigonométricas, manexalas con soltura e utilizalas para a resolución de triángulos. 

 

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 

% 

     
Razóns trigonométricas 

-  Razóns trigonométricas 

dun ángulo agudo: seo, 

coseno e tangente. 

-  Cálculo gráfico das razóns 

trigonométricas dun ángulo 

agudo nun triángulo 

rectángulo. 

-  Razóns trigonométricas de 

ángulos calquera. 

Circunferencia goniométrica. 

Relaciones 

-  Relación entre as razóns 

trigonométricas do mesmo 

ángulo (relacións 

fundamentais). 

-  Razóns trigonométricas 

dos ángulos máis frecuentes 

(30°, 45° e 60°). 

-  Aplicación das relacións 

fundamentais para calcular, 

a partir dunha das razóns 

trigonométricas dun ángulo, 

os dous restantes. 

Calculadora 

-  Obtención das razóns 

trigonométricas dun ángulo 

por medio de algoritmos ou 

usando unha calculadora 

científica. 

-  Uso das teclas 

trigonométricas da 

calculadora científica para o 

cálculo das razóns 

trigonométricas dun ángulo 

calquera, para coñecer o 

ángulo a partir dunha das 

razóns trigonométricas ou 

para obter unha razón 

trigonométrica coñecendo xa 

outra. 

Resolución de triángulos 

rectángulos 

-  Distintos casos de 

resolución de triángulos 

rectángulos. 

  1.  Manexar con soltura 

as razóns 

trigonométricas e as 

relacións entre elas. 

 1.1.  Obtén as razóns 

trigonométricas dun ángulo agudo 

dun triángulo rectángulo, 

coñecendo os lados de leste. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1% 

  1.2.  Coñece as razóns 

trigonométricas (seo, coseno e 

tangente) dos ángulos máis 

significativos (0°, 30°, 45°, 60°, 

90°). 

1% 

  1.3.  Obtén unha razón 

trigonométrica dun ángulo agudo 

a partir doutra, aplicando as 

relacións fundamentais. 

1% 

  1.4.  Obtén unha razón 

trigonométrica dun ángulo 

calquera coñecendo outra e un 

dato adicional. 

1% 

  1.5.  Obtén as razóns 

trigonométricas dun ángulo 

calquera debuxándoo na 

circunferencia goniométrica e 

relacionándoo con algún do 

primeiro cuadrante. 

1% 

  2. Resolver triángulos.   2.1.  Resolve triángulos 

rectángulos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

1% 

  2.2.  Resolve triángulos 

oblicuángulos mediante a 

estratexia da altura. 

1% 
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-  Cálculo de distancias e 

ángulos. 

Estratexia da altura 

-  Estratexia da altura para a 

resolución de triángulos non 

rectángulos. 

Funcións trigonométricas 

-  O radián. Definición e 

equivalencia en graos 

sexagesimales. 

-  Construción das funcións 

trigonométricas. 

 

Unidade 8: Xeometría analítica 

 

Coñecementos mínimos 

- Vectores. Operacións. 
- Punto medio dun segmento. 
- Simétrico dun punto respecto doutro. 
- Comprobación de que tres puntos están aliñados. 
- Condicións de paralelismo e perpendicularidad de rectas. Aplicacións. 
- Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 
- Rectas paralelas aos eixos coordenados. 
- Distancia entre dous puntos. 
Complementos importantes 

- Obtención razoada do punto medio dun segmento ou dos puntos mediante os que un segmento queda partido 
en tres (ou máis) anacos iguais. 

- Obtención do valor que debe tomar un parámetro para que dúas rectas sexan perpendiculares, ou paralelas, ou 
para que a distancia entre dous puntos sexa a establecida. 

- Ecuación da circunferencia. 
 
Temporalización   2ª, 3ª e 4ª semanas de marzo                                              

 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 Introducirse na xeometría analítica con axuda dos vectores. Resolver problemas de incidencia, paralelismo, 

perpendicularidad e obter distancias. 

 

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 nas plano   1.  Utilizar os vectores 

para resolver 

 1.1.  Acha o punto medio dun 

segmento. 
CMCT, 

1,5% 
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-  Operacións. 

-  Vectores que representan 

puntos. 

Relacións analíticas entre 

puntos aliñados 

-  Punto medio dun segmento. 

-  Simétrico dun punto 

respecto doutro. 

-  Aliñación de puntos. 

Ecuacións de rectas 

-  Ecuacións de rectas baixo un 

punto de vista xeométrico. 

-  Forma xeral da ecuación 

dunha recta. 

-  Resolución de problemas de 

incidencia (pertence un punto 

a unha recta?), intersección 

(punto de corte de dúas 

rectas), paralelismo e 

perpendicularidad. 

Distancia entre dous puntos 

-  Cálculo da distancia entre 

dous puntos. 

Ecuación dunha 

circunferencia 

-  Obtención da ecuación 

dunha circunferencia a partir 

do seu centro e o seu radio. 

-  Identificación do centro e 

do radio dunha 

circunferencia dada pola 

súa ecuación:  

(x ‒ a)2 + (y ‒ b)2 = r2 

problemas de 

xeometría 

analítica. 

  1.2.  Acha o simétrico dun punto 

respecto doutro. 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1,75% 

  1.3.  Acha a distancia entre dous 

puntos. 
1,5% 

  1.4.  Relaciona unha 

circunferencia (centro e radio) coa 

súa ecuación. 

1,75% 

  2. Manexar con 

soltura as distintas 

formas da 

ecuación dunha 

recta e resolver 

con elas 

problemas de 

intersección, 

paralelismo e 

perpendicularidad. 

  2.1.  Obtén a intersección de dúas 

rectas definidas nalgunhas das súas 

múltiples formas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1,75% 

  2.2.  Resolve problemas de 

paralelismo e perpendicularidad. 
1,75% 

 

Unidade 9: Estatística 

 

Coñecementos mínimos 

- Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística inferencial). 
- Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos. 
- Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación. 
- Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa. 
- Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 
 

Complementos importantes 

- Papel das mostras en estatística. 
- Medidas de posición para datos agrupados en intervalos utilizando o polígono de porcentaxes acumuladas. 
- Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico. 
- Conclusións que se obteñen a partir dunha mostra. 
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Temporalización    1ª e 3ª semanas de abril                                                

 

2.       OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Revisar os métodos da estatística e completalos co cálculo de parámetros de posición en distribucións con 
datos agrupados. 

  2. Coñecer o papel da mostraxe, cales son os seus pasos e que tipo de conclusións conséguense. 
 

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 
% 

     
Estatística. Nocións xerais 

-  Individuo, poboación, 

mostra, caracteres, variables 

(cualitativas, cuantitativas, 

discretas, continuas). 

-  Estatística descritiva e 

estatística inferencial. 

Gráficos estatísticos 

-  Identificación e elaboración 

de gráficos estatísticos. 

Táboas de frecuencias 

-  Elaboración de táboas de 

frecuencias. 

-  Con datos illados. 

-  Con datos agrupados 

sabendo elixir os intervalos. 

Parámetros estatísticos 

-  Media, desviación típica e 

coeficiente de variación. 

-  Cálculo de x   e  , 

coeficiente de variación para 

unha distribución dada por 

unha táboa (no caso de datos 

agrupados, a partir das 

marcas de clase), con e sen 

axuda da calculadora con 

tratamento SD. 

-  Medidas de posición: 

mediana, cuartiles e centiles. 

  1.  Resumir nunha 

táboa de 

frecuencias unha 

serie de datos 

estatísticos e facer 

un gráfico 

adecuado para a 

súa visualización. 

 1.1.  Constrúe unha táboa de 

frecuencias de datos illados e 

represéntaos mediante un diagrama 

de barras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

  1.2.  Dado un conxunto de datos e 

a suxestión de que os agrupe en 

intervalos, determina unha posible 

partición do percorrido, constrúe a 

táboa e representa gráficamente a 

distribución. 

0,75% 

  1.3.  Dado un conxunto de datos, 

recoñece a necesidade de agrupalos 

en intervalos e, en consecuencia, 

determina unha posible partición do 

percorrido, constrúe a táboa e 

representa gráficamente a 

distribución. 

0,75% 

  2. Coñecer os 

parámetros 

estatísticos    x   e  

, calculalos a 

partir dunha táboa 

de frecuencias e 

interpretar o seu 

significado. 

  2.1.  Obtén os valores de x   e  , a 

partir dunha táboa de frecuencias 

(de datos illados ou agrupados) e 

utilízaos para analizar características 

da distribución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1% 

  2.2.  Coñece o coeficiente de 

variación e válese del para comparar 

as dispersións de dúas distribucións. 

1% 

  3. Coñecer e utilizar 

as medidas de 

posición. 

  3.1.  A partir dunha táboa de 

frecuencias de datos agrupados en 

intervalos, constrúe o polígono de 

porcentaxes acumuladas e, con el, 

obtén medidas de posición 

(mediana, cuartiles, centiles). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

1% 
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-  Obtención das medidas de 

posición en táboas con datos 

illados. 

-  Obtención das medidas de 

posición dunha distribución 

dada mediante unha táboa 

con datos agrupados en 

intervalos, utilizando o 

polígono de frecuencias 

acumuladas. 

Diagramas de caixa 

-  Representación gráfica 

dunha distribución a partir 

das súas medidas de 

posición: diagrama de caixa e 

bigotes. 

Nocións de estatística 

inferencial 

-  Mostra: aleatoriedad, 

tamaño. 

-  Tipos de conclusións que se 

obteñen a partir dunha 

mostra. 

  3.2.  Constrúe o diagrama de caixa 

e bigotes correspondente a unha 

distribución estatística. 

SIEP 1% 

  3.3.  Interpreta un diagrama de 

caixa e bigotes dentro dun contexto. 

   

1% 

  4. Coñecer o papel 

da mostraxe e 

distinguir algúns 

dos seus pasos. 

4.1.  Recoñece procesos de 

mostraxe correctos e identifica erros 

noutros onde os haxa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

0,75% 

 

Unidade 10: Distribucións bidimensionales 

 

Coñecementos mínimos 

- Distinción entre relación estatística e relación funcional. 
- Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.  
- Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube de puntos.  
- Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se liguen dúas 

variables. 
 
Complementos importantes 

- Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da correspondente nube de 
puntos.  

- Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionales e obter o valor da correlación e os 
parámetros da recta de regresión.  

- Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas que estas se realizan. 
 

Temporalización     4ª semana de abril 
                                                        

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

Coñecer as distribucións bidimensionales, identificar as súas variables, representalas e valorar a correlación de 

forma aproximada. 

 

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 

% 

     
Relación funcional e relación 

estatística 

Dúas variables relacionadas 

estatisticamente 

-  Nube de puntos 

-  Correlación.  

-  Recta de regresión. 

O valor da correlación 

A recta de regresión para 

facer previsións 

-  Condiciones para poder 

facer estimacións. 

-  Fiabilidade. 

  1.  Coñecer as 

distribucións 

bidimensionales, 

identificar as súas 

variables, 

representalas e 

valorar a correlación 

de forma 

aproximada. 

 1.1.  Identifica unha distribución 

bidimensional nunha situación 

dada mediante enunciado, sinala 

as variables e estima o signo e, a 

grandes liñas, o valor da 

correlación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

3% 

  1.2.  Dada unha táboa de valores, 

representa a nube de puntos 

correspondente, traza de forma 

aproximada a recta de regresión e 

estima o valor da correlación. 

3% 

 

Unidade 11: Combinatoria 

 

Coñecementos mínimos 

- Estratexia do produto. 
- Diagrama en árbore. 
- Variacións con repetición. 
- Variacións ordinarias. 
- Permutacións. 
- Combinacións. 
- Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos mediante diagrama en árbore 

ou outro método. 
- Resolución de problemas combinatorios que se axustan aos modelos clásicos. 
 

Complementos importantes 

- Xustificación das fórmulas que permiten calcular o número de agrupacións nos modelos clásicos (variacións con 
repetición, variacións ordinarias, permutacións e combinacións).  

- Resolución de problemas nos que sexa necesario sumar ou multiplicar varios modelos combinatorios. 
- Números combinatorios. Propiedades. 
 
Temporalización    1ª e 2ª semanas de maio                                               

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

   Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas (como o diagrama en árbore), así como os modelos 
de agrupamiento clásicos (variacións, permutacións, combinacións) e utilizalos para resolver problemas. 

 

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

 

     
A combinatoria 

-  Situacións de combinatoria. 

-  Estratexias para enfocar e 

resolver problemas de 

combinatoria. 

-  Xeneralización para obter o 

número total de 

posibilidades nas situacións 

de combinatoria. 

O diagrama en árbore 

-  Diagramas en árbore para 

calcular as posibilidades 

combinatorias de diferentes 

situacións problemáticas. 

Variacións con e sen 

repetición 

-  Variacións con repetición. 

Identificación e fórmula. 

-  Variacións ordinarias. 

Identificación e fórmula. 

Permutacións 

-  Permutacións ordinarias 

como variacións de     n 

elementos tomados de     n 

en n.   

Combinacións 

-  Identificación de situacións 

problemáticas que poden 

resolverse por medio de 

combinacións. Fórmula. 

-  Números combinatorios. 

Propiedades. 

Resolución de problemas 

combinatorios 

-  Resolución de problemas 

combinatorios por 

calquera dos métodos 

descritos ou outros 

propios do estudante. 

  1.  Coñecer vos 

agrupamentos 

combinatorios 

clásicos (variacións, 

permutacións, 

combinacións) e as 

fórmulas para 

calcular o seu 

número, e aplicalos 

á resolución de 

problemas 

combinatorios. 

 1.1.  Resolve problemas de 

variacións (con ou sen repetición). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1% 

  1.2.  Resolve problemas de 

permutacións. 
1% 

  1.3.  Resolve problemas de 

combinacións. 
1% 

  1.4.  Resolve problemas de 

combinatoria nos que, ademais de 

aplicar unha fórmula, debe realizar 

algún razoamento adicional. 

1,5% 

  2. Utilizar estratexias 

de reconto non 

necesariamente 

relacionadas cos 

agrupamientos 

clásicos. 

  2.1.  Resolve problemas nos que 

convén utilizar un diagrama en 

árbore. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1,5% 

  2.2.  Resolve problemas nos que 

convén utilizar a estratexia do 

produto. 

1,5% 

  2.3.  Resolve outros tipos de 

problemas de combinatoria. 
1,5% 
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Unidade 12: Cálculo de probabilidade 

 

Coñecementos mínimos 

- Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis. 
- Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares. 
- Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 
- Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables e outros que 

non o son. 
- Aplicación eficaz da lei de Laplace. 
- Recoñecemento do espazo muestral dunha experiencia aleatoria. 
- Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 
- Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 
- Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore. 
 

Complementos importantes 

- Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos contrarios.  
- Realización de operacións con sucesos.  
- Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos.  
- Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas. 
 

Temporalización      3ª e 4ª semanas de maio                                             
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.  
  2. Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre 

entrada. 

 

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 

evaluables 
CC 

Peso 
% 

     
Sucesos aleatorios 

-  Relacións e operacións con 

sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidade dun suceso. 

-  Propiedades das 

probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Lei de Laplace. 

  1.  Coñecer as 

características 

básicas dos sucesos 

e das regras para 

asignar 

probabilidades. 

 1.1.  Aplica as propiedades dos 

sucesos e das probabilidades. CCL, 

CMCT, 

CD 

1% 

  2. Resolver problemas 

de probabilidade 

composta, utilizando 

o diagrama en 

árbore cando 

conveña. 

  2.1.  Calcula probabilidades en 

experiencias independentes. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1,25% 

  2.2.  Calcula probabilidades en 

experiencias dependentes. 
1,25% 

  2.3.  Interpreta táboas de 

continxencia e utilízaas para 

calcular probabilidades. 

1,25% 



131 
 

Experiencias compostas 

-  Extraccións con e sen 

reemplazamiento. 

-  Composición de 

experiencias independentes.  

Cálculo de probabilidades. 

-  Composición de 

experiencias dependentes. 

Cálculo de probabilidades. 

-  Aplicación da combinatoria 

ao cálculo de probabilidades. 

Táboas de continxencia 

  2.4.  Resolve outros problemas 

de probabilidade. 
1,25% 

  3. Aplicar a 

combinatoria ao 

cálculo de 

probabilidades. 

  3.1.  Aplica a combinatoria 

para resolver problemas de 

probabilidades sinxelos. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1,5% 

  3.2.  Aplica a combinatoria 

para resolver problemas de 

probabilidade máis complexos. 

1,5% 

 

 

 
4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

- O libro do alumnado para a área de Matemáticas orientadas aos Ensinos Académicos de 4º ESO. 

- A proposta didáctica para Matemáticas orientadas aos Ensinos Académicos de 4.º ESO. 

- Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación. 

- Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.  

- O libro dixital. 

- A web do profesorado. 

- A web do alumnado e da familia. 

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

-  Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 

-  Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 

-  Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

 

Recursos dixitais  

 

-   Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan á proposta didáctica, e para o alumnado, cos que poderán 

reforzar e ampliar os contidos estudados. 

-   Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
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3º ESO 

Matemáticas orientadas ás 

Ensinanzas Aplicadas 
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1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 
 

A área de Matemáticas aplicadas de 3.º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles 

permitan: 

  1. Verbalizar o proceso seguido na resolución de problemas. 

  2.  Realizar as comprobacións e os cálculos necesarios no razoamento e resolución de problemas.  

  3.  Analizar situacións de cambio a través de procedementos matemáticos para establecer hipóteses e predicións. 

  4.  Reformular problemas matemáticos sobre a base doutras situacións e contextos. 

  5.  Realizar procesos de investigación achegando informes de conclusións e resultados. 

  6.  Aplicar as matemáticas a situacións problemáticas cotiás. 

  7.  Desenvolver as habilidades e as actitudes matemáticas. 

  8.  Identificar os bloqueos emocionais ante os bloqueos atopados. 

  9.  Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno. 

10.  Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas pertinentes para realizar cálculos diferentes. 

11.  Utilizar o cálculo con números racionais para resolver problemas da vida diaria. 

12.  Manexar o simbolismo para descifrar sucesións numéricas en casos sinxelos. 

13.  Expresar propiedades ou relacións a través da linguaxe alxébrica. 

14.  Resolver problemas da vida cotiá utilizando distintas operacións matemáticas, aplicando técnicas alxébricas e 

valorando e contrastando os resultados. 

15.  Identificar as características de figuras planas e corpos xeométricos. 

16.  Manexar o teorema de Tales na aplicación a medicións en exemplos da vida real. 

17.  Recoñecer os movementos no plano nas transformacións das figuras. 

18.  Manexar os centros, os eixes e os planos de simetría con figuras planas e poliedros. 

19.  Aplicar na localización de puntos as coordenadas gráficas. 

20.  Representar graficamente as funcións e os elementos que interveñen niso. 

21.  Recoñecer o modelo lineal nas relacións da vida cotiá para describir fenómenos. 

22.  Identificar relacións funcionais descritas a través dos parámetros e das características das funcións cuadráticas. 

23.  Utilizar gráficas e táboas na elaboración de informes estatísticos. 

24.  Resumir e comparar datos estatísticos a través do cálculo e da interpretación de parámetros de posición e 

dispersión. 

25.  Analizar a información dos medios de comunicación a través da estatística. 

26.  Realizar estimacións en experimentos sinxelos calculando probabilidade, frecuencia. 
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 Unidade 1: Números naturais, enteiros e decimais 

Comezamos lembrando o manexo da prioridade das operacións nas expresións con números naturais. E tamén 

algúns conceptos e procedementos relativos á divisibilidade que serán necesarios en unidades posteriores, 

especialmente o cálculo do mínimo común múltiplo, ao que se recorrerá na redución de fraccións a común 

denominador (unidade 2) e na eliminación dos denominadores dunha ecuación (unidade 7). 

Continuamos cunha revisión da operativa con números enteiros, especialmente a simplificación e o cálculo de 

expresións con parénteses e operacións combinadas. 

Pasamos despois ás operacións con números decimais e á súa aplicación na resolución de problemas, mostrando 

con iso a súa utilidade práctica na resolución de situacións cotiás. 

No traballo con números decimais deterémonos no significado e conveniencia das aproximacións e na valoración 

dos erros cometidos.  

E finalizaremos, nun plano máis teórico, na clasificación dos números decimais e na introdución dos conxuntos dos 

números racionais e irracionais. 

Apuntamos, por último, a importancia de insistir e fomentar o cálculo mental, tanto cos números enteiros como 

cos decimais, que tanto axuda a desenvolver a axilidade mental e a confianza na propia competencia operativa. 

 

Temporalización:       3ª e 4ª semanas de setembro                                      

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Resolver operacións combinadas con números naturais, enteiros e decimais. 

  2.  Revisar conceptos e procedementos básicos de divisibilidade. 

  3.  Resolver problemas aritméticos con números decimais.  

  4.  Apreciar a oportunidade das aproximacións e realizalas valorando en cada caso o erro cometido.  

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Números naturais e 

números enteiros. 

-  Operacións combinadas. 

Números decimais.  

  1.  Resolver operacións 

combinadas con 

números naturais, 

enteiros e decimais. 

  1.1.  Resolve operacións 

combinadas con 

números naturais.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

Unidades 3º ESO aplicadas 
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-  Operacións. 

-  Tipos: exactos, periódicos, 

outros. 

Números racionais e 

irracionais. 

  1.2.  Resolve operacións 

combinadas con 

números enteiros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.3.  Resolve operacións 

combinadas con 

números decimais e 

utiliza o redondeo para 

expresar a solución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.4.  Resolve operacións 

combinadas nas que 

aparecen números 

naturais, enteiros e 

decimais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

Divisibilidade. Números 

primos e compostos.  

-  Criterios de divisibilidade. 

-  Descomposición en 

factores. 

-  Cálculo do mínimo común 

múltiplo. 

  2.  Calcular o mínimo 

común múltiplo de 

varios números. 

  2.1.  Calcula o mínimo común 

múltiplo de varios 

números. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

Problemas con números 

decimais. 

  3.  Resolver problemas 

aritméticos con 

números decimais. 

  3.1.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

decimais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  3.2.  Resolve problemas 

aritméticos con números 

decimais obtendo o 

resultado a través dunha 

expresión con 

operacións combinadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 
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Aproximación de números 

enteiros e decimais.  

Erros.  

  4.  Coñecer e redondear 

os distintos tipos de 

números decimais e 

valorar os erros 

absoluto e relativo 

cometidos no 

redondeo. 

  4.1.  Coñece e redondea os 

distintos tipos de 

números decimais e 

valora os erros absoluto 

e relativo cometidos no 

redondeo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

 

Unidade  2: As fraccións 

As fraccións, o seu significado e o seu uso adoitan ser algo razoablemente aprendido neste nivel. Non así a súa 

operatoria, na que seguen aparecendo gran cantidade de deficiencias.  

Comezaremos, de todos os xeitos, revisando o concepto de fracción e, apoiándonos nel, construíndo o de número 

racional. E deterémonos nos procedementos para o paso de forma fraccionaria a decimal e viceversa. 

Recordando o concepto de fracción como operador, os estudantes adoitan calcular sen dificultade a fracción 

dunha cantidade, pero convén insistir no proceso inverso: calcular a cantidade total coñecendo a parte. 

Repasaremos tamén os conceptos relativos ás fraccións equivalentes e as súas propiedades, asegurando a 

comprensión e o manexo áxil da redución a común denominador. Suxírese aquí alternar o cálculo mental, nos 

casos sinxelos, co cálculo escrito cando se manexen números grandes. 

Revísanse a continuación os procedementos relativos ás catro operacións para incidir especialmente na resolución 

de expresións con operacións combinadas, aspecto no que algúns estudantes adoitan encontrar dificultades. 

A unidade remata coa presentación dalgúns problemas tipo que servirán de modelo e achegarán ideas para 

resolver moitas situacións con fraccións en distintos contextos. 

É importante insistir e fomentar o cálculo mental, tanto cos números enteiros e fraccionarios como cos decimais, 

que tanto axudan a desenvolver a axilidade mental e a confianza na propia competencia operativa. 

 

Temporalización:      1ª e 2ª semanas de outubro:                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os números racionais, as súas relacións con outros conxuntos numéricos.  

  2.  Coñecer as fraccións equivalentes e aplicar as súas propiedades. 

  3.  Realizar operacións con números racionais. 

  4.  Resolver problemas con fraccións. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Fraccións e números 

fraccionarios. 

-  Números racionais. 

  1.  Coñecer os números 

racionais, a súa relación 

cos números enteiros e 

  1.1.  Representa fraccións sobre 

a recta, descompón unha 

fracción impropia en parte 

CL, 

CMCT, 

1% 



137 
 

Forma fraccionaria e 

forma decimal. 

-  A fracción como 

operador. 

cos números decimais, 

e representalos na 

recta. 

enteira mais unha fracción 

propia.  

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Pasa unha fracción a forma 

decimal e un número 

decimal a fracción. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.3.  Calcula a fracción dunha 

cantidade e a cantidade 

coñecendo a fracción 

correspondente. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

Equivalencia de 

fraccións. Propiedades. 

Simplificación. 

-  Redución de fraccións 

a común 

denominador. 

  2.  Recoñecer e construír 

fraccións equivalentes. 

Simplificar fraccións. 

Comparar fraccións 

reducíndoas a común 

denominador.  

  2.1.  Simplifica e compara 

fraccións reducíndoas a 

común denominador. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1,25% 

Operacións con 

fraccións. 

-  Suma e resta. 

-  Produto e cociente. 

-  Fracción dunha 

fracción. 

-  Expresións con 

operacións 

combinadas. 

  3.  Realizar operacións con 

números racionais. 

Resolver expresións 

con operacións 

combinadas. 

  3.1.  Realiza operacións 

combinadas con números 

racionais. 
CMCT, 

CD, 

CAA 

1,5% 

Algúns problemas tipo 

con fraccións. 

  4.  Resolver problemas con 

fraccións. 

  4.1.  Resolve problemas 

utilizando o concepto de 

fracción e as operacións 

con números racionais. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1,25% 

  4.2.  Resolve problemas 

utilizando as fraccións e 

obtendo o resultado a 

través dunha expresión 

con operacións 

combinadas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

 
Unidade 3: Potencias e raíces 

Nesta unidade proséguese o repaso e a ampliación das técnicas operatorias emprendidas na unidade anterior. 



138 
 

As potencias de expoñente positivo e as súas propiedades xa son coñecidas de cursos anteriores. Aquí 

complétanse e amplíanse coas de expoñente cero ou negativo. As aplicacións das propiedades das potencias á 

simplificación de expresións é algo que aínda adoita presentar dificultades e que convén tratar pausadamente para 

lograr a súa asimilación. 

Utilizando as potencias de base dez, de expoñentes enteiros positivos e negativos, vese a descomposición 

polinómica de números segundo as súas ordes de unidades enteiros e decimais. E isto, xunto á realización de 

aproximacións, é o pasos previo á presentación da notación científica como forma abreviada de expresar números 

moi grandes ou moi pequenos.  

O coñecemento e a interpretación da lectura e a escritura da notación científica, en documentos escritos e na 

calculadora, abre posibilidades para o cálculo e o manexo de información no campo científico. 

Defínese finalmente o concepto de raíz enésima dun número e aplícase ao cálculo de raíces exactas, onde se 

traballa conxuntamente coas potencias. 

Non quixemos entrar no estudo dos radicais, pois estes conceptos e procedementos xa os verán de forma 

detallada no curso próximo. 

 

Temporalización:    3ª e 4ª semanas de outubro                   

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer as potencias de expoñente enteiro, as súas operacións e as súas propiedades. 

  2.  Coñecer e manexar a notación científica. 

  3.  Coñecer e manexar o concepto de raíz enésima.  

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Potencias de expoñente 

enteiro. Propiedades. 

-  Operacións con potencias 

de expoñente enteiro e 

base racional. 

  1.  Coñecer as potencias 

de expoñente enteiro 

e aplicar as súas 

propiedades nas 

operacións con 

números racionais.  

  1.1.  Calcula potencias de 

expoñente enteiro e 

expresa un número como 

potencia de expoñente 

enteiro. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.2.  Calcula e simplifica 

expresións aritméticas 

sinxelas aplicando as 

propiedades das 

potencias de expoñente 

enteiro.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.3.  Resolve operacións 

combinadas nas que 

aparecen expresións con 

potencias de expoñente 

enteiro. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 
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Notación científica. Para 

números moi grandes ou 

moi pequenos. 

-  Operacións en notación 

científica. 

-  A notación científica na 

calculadora. 

  2.  Coñecer e manexar a 

notación científica. 

  2.1.  Utiliza a notación científica 

para expresar números 

grandes ou pequenos e 

expresa con todas as súas 

cifras un número escrito 

en notación científica. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.2.  Realiza operacións sinxelas 

con números en notación 

científica.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.3.  Utiliza a calculadora para 

operar en notación 

científica. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.4.  Resolve problemas 

utilizando a notación 

científica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

Raíz cadrada, raíz cúbica.  

-  Outras raíces. 

  3.  Coñecer o concepto de 

raíz enésima dun 

número racional e 

calcular raíces exactas 

de números racionais. 

  3.1.  Calcula raíces exactas de 

números racionais 

xustificando o resultado 

mediante o concepto de 

raíz enésima. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

 

Unidade 4:    Problemas de proporcionalidade e porcentaxes 
Os conceptos básicos relativos á proporcionalidade e ás porcentaxes son xa coñecidos polo alumnado.  

Nesta unidade, ademais de lembralos, preténdese un afondamento en todos eles mediante a súa aplicación en 

situacións e problemas contextualizados. O avance localizarase, polo tanto, na dificultade e complexidade das 

situacións e problemas abordados, máis que no desenvolvemento de cuestións teóricas. 

Comezaremos lembrando os conceptos de razón e proporción, e xustificando o procedemento para calcular o 

termo descoñecido dunha proporción. E a continuación os métodos de redución á unidade e a regra de tres en 

problemas de proporcionalidade simple.  

Activados os contidos anteriores deterémonos en analizar varios problemas-modelo de proporcionalidade 

composta, priorizando a detección dos distintos tipos de proporcionalidade directa-inversa que aparecen en cada 

caso e mostrando os procedementos de resolución para cada un. 

Na segunda parte da unidade revísanse as distintas formas de considerar as porcentaxes (proporción, fracción, 

número decimal) e propóñense distintos problemas relacionados con elas (porcentaxes simples, aumentos e 

diminucións porcentuais...). O avance céntrase na resolución de problemas nos que cómpre calcular a cantidade 

inicial, o tanto aplicado, a variación porcentual, etc. E tamén nos procedementos de cálculo rápido mediante o 

produto e cociente polo índice de variación. 

Os contidos da unidade teñen significado en multitude de situacións da vida cotiá. O obxectivo consiste en ofrecer 

modelos con recursos e procedementos que poidan ser transferidos polo alumnado na interpretación e resolución 

das devanditas situacións. 
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Temporalización:  1ª e 2ª semanas de novembro                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os conceptos de razón, proporción e relación de proporcionalidade. 

  2.  Resolver problemas de proporcionalidade simple e composta. 

  3.  Manexar con soltura as porcentaxes e resolver problemas con elas. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
Razóns e proporcións. 

-  Cálculo do termo 

descoñecido dunha 

proporción. 

-  Proporcionalidade directa 

e inversa. 

  1.  Coñecer os conceptos 

de razón, proporción 

e relación de 

proporcionalidade. 

  1.1.  Calcula un termo 

descoñecido dunha 

proporción e 

completa táboas de 

valores 

directamente 

proporcionais ou 

inversamente 

proporcionais. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

Problemas tipo de 

proporcionalidade simple. 

Problemas tipo de 

proporcionalidade 

composta. 

  2.  Resolver problemas 

de 

proporcionalidade 

simple e composta. 

  2.1.  Resolve problemas de 

proporcionalidade 

simple.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  2.2.  Resolve problemas de 

proporcionalidade 

composta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 
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Conceptos de porcentaxe. 

-  Como proporción. 

-  Como fracción. 

-  Como número decimal. 

Problemas de tipo de 

porcentaxes. 

-  Cálculo da parte, do total e 

do tanto por cento 

aplicado. 

Problemas tipo de 

aumentos e diminucións 

porcentuais. 

-  Cálculo da cantidade inicial 

e da variación porcentual. 

  3.  Manexar con soltura 

as porcentaxes e 

resolver problemas 

con elas. 

  3.1.  Relaciona 

porcentaxes con 

fraccións e con 

números decimais, 

calcula a porcentaxe 

dunha cantidade, 

calcula a cantidade 

inicial dada a 

porcentaxe e acha a 

porcentaxe que 

representa unha 

parte. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  3.2.  Resolve problemas 

sinxelos de 

aumentos e 

diminucións 

porcentuais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  3.3.  Resolve problemas 

nos que se 

encadean aumentos 

e diminucións 

porcentuais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

 

 
Unidade 5: Progresións 

Nesta unidade estúdanse as sucesións como conxunto de números dados en certa orde e, como caso particular, as 

progresións aritméticas e as xeométricas. 

Evitamos a definición formal de sucesión porque o principal obxectivo é a busca de regularidades numéricas 

mediante a observación e a reflexión.  

Un aspecto que cómpre en conta é a nomenclatura propia deste tema, coa que o alumnado se atopa, moi 

posiblemente, por primeira vez. Referímonos á utilización de subíndices para designar os termos dunha sucesión e 

á expresión alxébrica do termo xeral. 

A unidade comeza exemplificando o concepto de sucesión e introducindo a nomenclatura e notación que se vai 

empregar. E continúa coa busca da lei de formación de distintas sucesións e a expresión alxébrica do seu termo 

xeral. Os estudantes serán capaces tamén de construír unha sucesión a partir da fórmula do devandito termo. 

Trabállanse tamén e móstranse algúns exemplos de sucesións recorrentes. 

Pásase despois ao estudo das progresións aritméticas, fixando o concepto de diferenza e xustificando os 

procedementos para obter o termo xeral e a suma de n termos consecutivos. 
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Por último, iníciase o estudo das progresións xeométricas, fixando o concepto de razón e manexando algúns 

exemplos nos que se observa o crecemento ou decrecemento. E tamén se traballa a obtención de determinados 

termos, con procedementos de busca intuitiva, sen presentar fórmulas 

Temporalización:  3ª e 4ª semanas de novembro                                       

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse coa busca de regularidades 

numéricas. 

  2.  Coñecer e manexar con soltura as progresións aritméticas e xeométricas e aplicalas á 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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

Peso 

% 

     
-  Sucesións. 

-  Lei de formación. 

-  Termo xeral. Expresión 

alxébrica. 

-  Obtención de termos 

dunha sucesión dado o 

seu termo xeral. 

-  Sucesións recorrentes. 

  1.  Coñecer e manexar a 

nomenclatura propia 

das sucesións e 

familiarizarse coa 

busca de 

regularidades 

numéricas. 

  1.1.  Escribe un termo concreto 

dunha sucesión dada 

mediante o seu termo 

xeral ou de forma 

recorrente e obtén o 

termo xeral dunha 

sucesión dada polos seus 

primeiros termos (casos 

moi sinxelos). 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

-  Progresións aritméticas. 

Concepto. Identificación. 

-  Termo xeral dunha 

progresión aritmética. 

-  Suma de termos 

consecutivos dunha 

progresión aritmética. 

-  Progresións xeométricas. 

Concepto. Identificación. 

-  Relación entre os 

distintos elementos 

dunha progresión 

xeométrica. 

-  Calculadora. 

-  Sumando constante e 

factor constante para 

xerar progresións. 

-  Problemas de 

progresións. 

  2.  Coñecer e manexar con 

soltura as progresións 

aritméticas e 

xeométricas e 

aplicalas á resolución 

de problemas. 

  2.1.  Recoñece as progresións 

aritméticas e 

xeométricas, calcula a 

súa diferenza, a súa 

razón e, no caso das 

progresións aritméticas, 

o seu termo xeral. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  2.2.  Calcula a suma dos 

primeiros termos dunha 

progresión aritmética. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.3.  Resolve problemas 

utilizando as progresións 

aritméticas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

1% 
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CSC 

  2.4.  Resolve problemas 

utilizando as progresións 

xeométricas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

 

Unidade 6:  A linguaxe alxébrica 

Nesta unidade comézase o estudo da álxebra lembrando e ampliando orientacións e procedementos que se deron 

nos primeiros cursos. 

As dificultades que o alumnado atopa nesta materia están relacionadas, fundamentalmente, co uso e significado 

das letras como símbolos que representan unha situación abstracta. Pero esta é a grande utilidade da álxebra: 

poder representar cunha soa letra un conxunto de valores e manexalos de forma sinxela. 

Despois da introdución, na segunda páxina xustifícase a necesidade da linguaxe alxébrica, lémbrase o significado 

dalgúns termos (monomio, polinomio...) e tamén a diferenza entre identidade e ecuación.   

As páxinas seguintes céntranse nas definicións, a terminoloxía asociada a monomios e polinomios, as súas 

operacións e as súas propiedades. 

O dominio das operacións básicas, suma e produto, entre monomios e polinomios, incluíndo a extracción de factor 

común, así como o desenvolvemento e recoñecemento de identidades notables, debe servir para convencer o 

alumnado de que a transformación de expresións alxébricas complexas noutras idénticas, pero máis sinxelas, é un 

dos métodos máis eficaces no traballo matemático. 

Mostrando a utilidade da extracción de factor común e das identidades notables, faise unha introdución á 

simplificación das fraccións alxébricas. Este apartado adoita ter certa dificultade, e, por iso, é recomendable que o 

profesorado seleccione as actividades que lle parezan máis axeitadas ao nivel da clase, sen esquecer que esta 

parte se completará no curso próximo. 

Rematamos insistindo nalgunhas operacións que aparecen con frecuencia na resolución de ecuacións (redución a 

común denominador, etc.) e que serán de grande utilidade na seguinte unidade. 

. 

Temporalización:  1ª, 2ª e 3ª semanas de decembro                      

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1.  Coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios da álxebra. 

  2.  Operar con expresións alxébricas. 

. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     -  A linguaxe alxébrica. 

-  Tradución da linguaxe 

natural á alxébrica, e 

viceversa. 

-  Expresións alxébricas: 

monomios, polinomios, 

fraccións alxébricas, 

ecuacións e identidades. 

-  Coeficiente e grao. Valor 

numérico dun monomio 

e dun polinomio. 

-  Monomios semellantes. 

  1.  Coñecer e manexar 

os conceptos e a 

terminoloxía 

propios da álxebra. 

  1.1.  Traduce á linguaxe 

alxébrica enunciados 

verbais de índole 

matemática. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  1.2.  Coñece e identifica os 

conceptos de monomio, 

polinomio, coeficiente, 

grao, parte literal, 

identidade e ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.3.  Calcula o valor numérico 

dun monomio e dun 

polinomio. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

-  Operacións con 

monomios: suma, 

produto e cociente. 

-  Suma e resta de 

polinomios. 

-  Produto dun monomio 

por un polinomio. 

-  Produto de polinomios. 

-  Factor común.  

-  Identidades notables. 

Cadrado dunha suma, e 

dunha diferenza. Suma 

por diferenza. 

-  Simplificación de 

fraccións alxébricas 

sinxelas. 

-  Redución a común 

denominador de 

expresións alxébricas. 

  2.  Operar con 

expresións 

alxébricas. 

  2.1.  Opera con monomios e 

polinomios. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.2.  Coñece o 

desenvolvemento das 

identidades notables, 

exprésao como cadrado 

dun binomio ou como 

produto de dous factores 

e aplícao para 

desenvolver expresións 

alxébricas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.3.  Saca factor común dun 

polinomio e factoriza 

utilizando as identidades 

notables. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.4.  Simplifica fraccións 

alxébricas sinxelas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.5.  Multiplica por un número 

unha suma de fraccións 

alxébricas con 

denominador numérico e 

simplifica o resultado. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 
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Unidade 7:  Ecuacións 

O principal obxectivo do estudo das ecuacións é a súa aplicación para resolver problemas. 

Para iso, cómpre que o alumnado domine, ademais da linguaxe alxébrica que se estudou na unidade anterior, as 

técnicas de resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao. Tamén é certo que, antes de acometer o estudo 

de tales técnicas, é necesario que comprendan os conceptos de ecuación, solución dunha ecuación e ecuacións 

equivalentes, que son a base dos procedementos que imos aplicar. 

Unha das dificultades que adoitan atopar os estudantes é o diferente tratamento do signo igual en aritmética e en 

álxebra. No igual das ecuacións, a diferenza das operacións aritméticas, hai que manexar simultaneamente os dous 

membros.  

Cómpre que o alumnado entenda a situación de equilibrio que achega o signo igual nunha ecuación para poder 

asimilar as transformacións que nos permiten pasar dunha ecuación a outra equivalente. 

Unha vez dado este paso, débese practicar moito para chegar a manexar con toda a destreza as técnicas que nos 

permiten obter a solución dunha ecuación. 

Tamén é interesante que se atopen con expresións que parecen ecuacións de primeiro grao e que, realmente non 

o son porque non teñen termo en x. Non obstante, posto que antes de simplificar non sabemos en que van 

quedar, tratarémolas como ecuacións e chegaremos á conclusión de que ou ben non teñen solución ou teñen 

infinitas solucións. 

Nas ecuacións de segundo grao presentamos a fórmula de resolución, na que evitamos a súa xustificación pola 

dificultade que ten para a maioría dos estudantes. É un bo caso de afondamento para aqueles estudantes que 

vaian máis adiantados. 

Incluímos tamén a discusión do número de solucións segundo o signo do discriminante. As ecuacións incompletas 

trátanse cos procedementos específicos, que ilustran moi ben como a resolución de ecuacións non debe ser algo 

ríxido. 

Na formulación e resolución de problemas o alumnado debe adestrar e aplicar destrezas para a codificación de 

enunciados en linguaxe alxébrica, recorrendo, ademais, a todas as adquiridas na resolución de problemas 

aritméticos.  

-  Como liña de investigación pode resultar interesante guiar os estudantes cara á busca da fracción xeratriz 

dun decimal periódico en casos sinxelos, coa axuda da calculadora. 

 

Temporalización:   2ª e 3ª semanas de xaneiro                    

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer e manexar os conceptos propios das ecuacións. 

  2.  Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 

  3.  Resolver problemas mediante ecuacións de primeiro e segundo grao. 

  
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 (CSC), 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 

% 

     
-  Ecuación. Solución. 

-  Resolución por tenteo. 

- Tipos de ecuacións. 

  1.  Coñecer e manexar os 

conceptos propios 

das ecuacións. 

  1.1.  Coñece os conceptos de 

ecuación, incógnita e 

solución; e utilízaos 

para determinar se un 

número é solución 

dunha ecuación e para 

buscar por tenteo 

solucións enteiras de 

ecuacións sinxelas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

-  Ecuacións equivalentes. 

-  Transformacións que 

conservan a equivalencia. 

-  Ecuación de primeiro grao. 

Técnicas de resolución. 

-  Ecuacións sen solución ou 

con infinitas solucións. 

-  Ecuacións de segundo grao. 

-  Número de solucións 

segundo o signo do 

discriminante. 

-  Ecuacións de segundo grao 

incompletas. 

-  Técnicas de resolución de 

ecuacións de segundo 

grao. 

  2.  Resolver ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao. 

  2.1.  Resolve ecuacións 

sinxelas de primeiro 

grao.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.2.  Resolve ecuacións de 

primeiro grao con 

fraccións en cuxo 

numerador hai unha 

suma ou unha resta. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.3.  Resolve ecuacións 

sinxelas de segundo 

grao. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.4.  Resolve ecuacións con 

parénteses e 

denominadores que 

dan lugar a unha 

ecuación de segundo 

grao. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

-  Resolución de problemas 

mediante ecuacións. 

  3.  Resolver problemas 

mediante ecuacións 

de primeiro e 

segundo grao. 

  3.1.  Resolve problemas 

numéricos sinxelos 

mediante ecuacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  3.2.  Resolve problemas 

xeométricos sinxelos 

mediante ecuacións.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 
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Unidade 8: Sistemas de ecuacións 

Os sistemas de ecuacións son unha potente ferramenta para formular e resolver unha ampla gama de problemas e 

situacións relacionadas coa vida cotiá e con outras partes da matemática, como a xeometría ou o estudo das 

funcións. 

Para utilizar eficazmente esta ferramenta, é preciso que os estudantes saiban o que é un sistema de ecuacións, o 

significado da súa solución e que sexan capaces de resolvelos con destreza. 

Comezamos a unidade estudando as ecuacións con dúas incógnitas como igualdades que se cumpren para infinitos 

pares de valores. E que eses pares de valores, representados no plano, coinciden cos puntos dunha recta. 

A representación gráfica das ecuacións lineais con dúas incógnitas e a busca do punto de intersección será un 

elemento clave para comprender o concepto do sistema de ecuacións e da súa resolución. Desta forma, é doado 

entender por que algúns sistemas non teñen solución e outros teñen infinitas solucións. 

Os métodos de resolución teñen en común a idea de eliminar incógnitas para chegar a unha única ecuación cunha 

incógnita única. Neste punto adóitanse detectar erros, como pensar que o sistema queda reducido a unha soa 

ecuación e, como consecuencia, abandonar incógnitas ou despexar e substituír na mesma ecuación.  

Estúdanse os métodos algorítmicos de resolución de sistemas: substitución, igualación e redución. O alumnado 

debe aprender e dominar cada un deles; cando isto se consiga, tamén deben saber decidir cal é o que mellor 

convén aplicar en cada caso. 

A unidade remata coa presentación de modelos que atenden ao principal obxectivo: aplicar os sistemas de 

ecuacións na resolución de problemas.  

 

Temporalización:   4ª semana de xaneiro e 1ª semana de febreiro                                                             

  

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os sistemas de ecuacións con dúas incógnitas e o significado das súas solucións. 

  2.  Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

  3.  Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións. 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     

  3.3.  Resolve mediante 

ecuacións problemas 

que impliquen o uso 

da relación de 

proporcionalidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 
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Ecuacións con dúas 

incógnitas. 

-  Representación. 

Sistemas de ecuacións. 

  1.  Coñecer e manexar os 

conceptos de 

ecuación lineal con 

dúas incógnitas, 

sistema de ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas e as 

solucións de ambos 

os dous. 

  1.1.  Representa graficamente 

un sistema de ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas e observando 

a devandita 

representación indica o 

número das súas 

solucións. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

Métodos de resolución: 

-  Método de 

substitución. 

-  Método de igualación. 

-  Método de redución. 

-  Regra práctica para 

resolver sistemas 

lineais. 

  2.  Resolver sistemas de 

dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas. 

 

  2.1.  Resolve un sistema de 

dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas 

mediante un método 

determinado 

(substitución, redución 

ou igualación...). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  2.2.  Resolve un sistema de 

dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas por 

calquera dos métodos e 

clasifícao segundo o tipo 

de solución. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  2.3.  Resolve un sistema de 

dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas 

simplificando 

previamente as 

ecuacións que o forman. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

Tradución de enunciados 

a sistemas de ecuacións. 

Resolución de problemas 

con sistemas de 

ecuacións. 

  3.  Formular e resolver 

problemas mediante 

sistemas de 

ecuacións.  

  3.1.  Resolve problemas 

numéricos mediante 

sistemas de ecuacións. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  3.2.  Resolve problemas 

xeométricos mediante 

sistemas de ecuacións. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  3.3.  Resolve problemas que 

impliquen o uso da 

relación de 

proporcionalidade 

utilizando os sistemas de 

ecuacións. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 
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Unidade 9:   Funcións e gráficas 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

-  Asignación dunha gráfica a un enunciado. 

-  Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

-  Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica. 

-  Representación, da forma máis aproximada posible, dunha función dada por un enunciado. 

-  Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son. 

-  Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas. 

-  Recoñecemento da periodicidade dunha función. 

-  Descrición da tendencia dunha función a partir dun anaco desta. 

•  Complementos importantes: 

-  Obtención da expresión analítica dunha función dada a partir dun enunciado, ou dunha táboa de valores.  

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica das funcións. 

 

Temporalización:      2ª e 3ª semanas de febreiro                        

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   1.  Interpretar e construír gráficas que correspondan a contextos coñecidos ou a táboas de datos e manexar os 

conceptos e a terminoloxía propios das funcións. 

   2.  Indicar a expresión analítica dunha función moi sinxela a partir dun enunciado. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC).  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     
Función 

-  A gráfica como modo de 

representar a relación 

entre dúas variables 

(función). Nomenclatura. 

-  Conceptos básicos 

relacionados coas 

funcións. 

-  Variables independente 
e dependente. 

-  Dominio de definición 

  1.  Interpretar e construír 

gráficas que 

correspondan a 

contextos coñecidos 

polo alumnado ou a 

táboas de datos e 

manexar os 

conceptos e a 

terminoloxía propios 

das funcións. 

  1.1.  Responde a preguntas 

sobre o comportamento 

dunha función observando 

a súa gráfica e identifica 

aspectos relevantes desta 

(dominio, crecemento, 

máximos, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

1% 

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas 

de funcións. 

CCL 

CMCT 

CD 

1% 
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dunha función. 

-  Interpretación de funcións 

dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de gráficas a 

funcións, e viceversa. 

-  Identificación do dominio 

de definición dunha 

función á vista da súa 

gráfica. 

Variacións dunha función 

-  Crecemento e 

decrecemento dunha 

función. 

-  Máximos e mínimos nunha 

función. 

-  Determinación de 

crecementos e 

decrecementos, máximos 

e mínimos, de funcións 

dadas mediante as súas 

gráficas. 

Continuidade 

-  Descontinuidade e 

continuidade nunha 

función. 

-  Recoñecemento de 

funcións continuas e 

descontinuas. 

Tendencia 

-  Comportamento a longo 

prazo. Establecemento da 

tendencia dunha función a 

partir dun anaco dela. 

-  Periodicidade. 

Recoñecemento daquelas 

funcións que presenten 

periodicidade. 

Expresión analítica 

-  Asignación de expresións 

analíticas a diferentes 

gráficas, e viceversa. 

-  Utilización de ecuacións 

para describir gráficas e de 

gráficas para visualizar a 

«información» contida en 

enunciados. 

CAA 

  1.3.  Constrúe a gráfica dunha 

función a partir dun 

enunciado. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

SIEP 

1% 

  1.4.  Constrúe a gráfica dunha 

función a partir dunha 

táboa de valores. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

1% 

  2.  Indicar a expresión 

analítica dunha 

función moi sinxela a 

partir dun 

enunciado. 

  2.1.  Indica a expresión analítica 

dunha función moi sinxela 

a partir dun enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 
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Unidade 10: Funcións lineais e cuadráticas 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Manexo destro da función de proporcionalidade y = mx: representación gráfica, obtención da ecuación, cálculo e 

significado da pendente. 

-  Manexo destro da función y = mx + n: representación gráfica e significado dos coeficientes. 

-  Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben, dous puntos dela 

(ecuación punto-pendente).  

-  Resolución de problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais. 

-  Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de corte. 

•  Complementos importantes: 

-  De entre varias expresións analíticas, asignación da que corresponde a unha función cuadrática dada pola súa 

gráfica. 

-  Representación da gráfica dunha función cuadrática dada a partir da súa expresión analítica.  

-  Estudo conxunto dunha función lineal e unha cuadrática: obtención e interpretación do punto de corte. 

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica das funcións. 

 

Temporalización:    4ª semana de febreiro e 1ª semana de marzo                        

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Manexar con soltura as funcións lineais, representándoas, interpretándoas e aplicándoas en diversos 

contextos. 

  2.  Representar funcións cuadráticas. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     
Función de proporcionalidade 

-  Situacións prácticas ás que 

responde unha función de 

proporcionalidade. 

-  Ecuación y = mx. 

-  Representación gráfica dunha 

función de proporcionalidade 

dada pola súa ecuación. 

-  Obtención da ecuación que 

corresponde á gráfica. 

A función y = mx + n 

  1.  Manexar con soltura 

as funcións lineais, 

representándoas, 

interpretándoas e 

aplicándoas en 

diversos contextos.  

  1.1.  Representa funcións 

lineais a partir da súa 

ecuación. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  1.2.  Acha a ecuación dunha 

recta coñecendo un 

punto e a súa 

pendente ou dous 

puntos desta. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  1.3.  Acha a ecuación dunha CMCT, 1% 
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-  Situacións prácticas ás que 

responde. 

-  Representación gráfica dunha 

función  

y = mx + n. 

-  Obtención da ecuación que 

corresponde a unha gráfica. 

Formas da ecuación dunha 

recta 

-  Punto-pendente. 

-  Que pasa por dous puntos. 

-  Representación da gráfica a 

partir da ecuación, e 

viceversa. 

Resolución de problemas nos 

que interveñan funcións lineais 

Estudo conxunto de dúas 

funcións lineais 

recta observando a súa 

gráfica. 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.4.  Obtén a función lineal 

asociada a un 

enunciado, analízaa e 

represéntaa. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  1.5.  Resolve problemas de 

enunciado mediante o 

estudo conxunto de 

dúas funcións lineais. 

CL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

 

1% 

Función cuadrática 

-  Representación gráfica. 

Parábola. Cálculo do vértice, 

puntos de corte cos eixes, 

puntos próximos ao vértice. 

-  Resolución de problemas nos 

que interveñan ecuacións 

cuadráticas. 

-  Estudo conxunto dunha recta 

e dunha parábola. 

 

  2.  Representar funcións 

cuadráticas. 

  2.1.  Representa funcións 

cuadráticas facendo un 

estudo completo delas 

(vértice, cortes cos 

eixes...). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  2.2.  Calcula, analiticamente 

e graficamente, os 

puntos de corte entre 

unha parábola e unha 

recta. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 
Unidade 11: Elementos de xeometría plana 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Relacións angulares nos polígonos e na circunferencia. 

-  Dominio do teorema de Tales en triángulos semellantes. Aplicacións no cálculo de distancias e lonxitudes en 

problemas contextualizados. 

-  Dominio absoluto do teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención da lonxitude dun segmento 

identificando o triángulo rectángulo do que forma parte e aplicando o teorema. 

-  Dominio das fórmulas e os procedementos para o cálculo de áreas de figuras planas.  

•  Complementos importantes: 

-  Figuras semellantes. Aplicación da semellanza en escalas de planos e mapas. 

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da xeometría. 

Temporalización:  2ª e 3ª semanas de marzo 
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2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer as relacións angulares nos polígonos e na circunferencia. 

  2.  Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

  3.  Coñecer o teorema de Pitágoras e as súas aplicacións. 

  4.  Calcular áreas e perímetros de figuras planas.  

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     
Ángulos na circunferencia 

-  Ángulo central e inscrito 

nunha circunferencia. 

-  Obtención de relacións e 

medidas angulares 

baseadas en ángulos 

inscritos. 

Semellanza 

-  Figuras semellantes. 

Planos e mapas. Escalas. 

-  Obtención de medidas na 

realidade a partir dun 

plano ou un mapa. 

-  Semellanza de triángulos. 

Criterio: igualdade de 

dous ángulos. 

-  Obtención dunha 

lonxitude nun triángulo a 

partir da súa semellanza 

con outro. 

-  Teorema de Tales. 

Aplicacións. 

Teorema de Pitágoras 

-  Aplicacións. 

-  Obtención da lonxitude 

dun lado dun triángulo 

rectángulo do que se 

coñecen os outros dous. 

-  Identificación do tipo de 

triángulo (acutángulo, 

rectángulo, obtusángulo) 

  1.  Coñecer as relacións 

angulares nos 

polígonos e na 

circunferencia.   

  1.1.  Coñece e aplica as 

relacións angulares nos 

polígonos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.2.  Coñece e aplica as 

relacións dos ángulos 

situados sobre a 

circunferencia. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  2.  Coñecer os conceptos 

básicos da semellanza 

e aplicalos á resolución 

de problemas. 

  2.1.  Recoñece figuras 

semellantes e utiliza a 

razón de semellanza 

para resolver problemas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1% 

  2.2.  Coñece o teorema de 

Tales e utilízao para 

resolver problemas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1% 

  3.  Coñecer o teorema de 

Pitágoras e as súas 

aplicacións. 

  3.1.  Aplica o teorema de 

Pitágoras en casos 

directos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  3.2.  Recoñece se un triángulo 

é rectángulo, acutángulo 

ou obtusángulo 

coñecendo os seus 

lados. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  4.  Calcular áreas e 

perímetros de figuras 

planas. 

  4.1.  Calcula áreas e perímetros 

de polígonos sinxelos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  4.2.  Calcula a área e o 

perímetro dalgunhas 

figuras curvas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 
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a partir dos ángulos dos 

seus lados. 

-  Identificación de 

triángulos rectángulos en 

figuras planas variadas. 

Áreas e perímetros de 

figuras planas 

-  Cálculo de áreas e 

perímetros de figuras 

planas aplicando 

fórmulas, con obtención 

dalgún dos seus 

elementos (teorema de 

Pitágoras, semellanza...) e 

recorrendo, se se 

necesitase, á 

descomposición e a 

recomposición. 

  4.3.  Calcula áreas de figuras 

planas 

descompoñéndoas en 

polígonos ou curvas 

sinxelas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1% 

 

 
Unidade 12:  Figuras no espazo 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación. 

-  Concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación. 

-  Utilización da nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir información relativa aos 

obxectos do mundo real. 

-  Características dos poliedros regulares. 

-  Identificación dos corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo. 

-  Cálculo da superficie e do volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou a partir da fórmula. 

-  Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude. 

•  Complementos importantes: 

-  Descrición dos distintos corpos xeométricos mediante as súas propiedades características. 

-  Identificación e análise dos cinco poliedros regulares e os seus duais. 

-  Medicións de lonxitudes, superficies e volumes nos poliedros e corpos de revolución, por procedementos 

razoados. 

-  Fusos horarios. Influencia da inclinación da eclíptica na configuración das zonas climáticas. 

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da xeometría. 

 

Temporalización:    4ª semana de marzo e 1ª semana de abril                                                            

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1.  Coñecer os poliedros e os corpos de revolución e calcular as súas áreas e os seus volumes. 
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  2.  Coñecer e identificar as coordenadas terrestres. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     
Poliedros e corpos de 

revolución 

-  Poliedros regulares. 

-  Propiedades. 

Características. 

Identificación. Descrición. 

-  Dualidade. Identificación de 

poliedros duais. Relacións 

entre eles. 

Áreas e volumes 

-  Cálculo de áreas (laterais e 

totais) de prismas e 

pirámides. 

-  Cálculo de áreas (laterais e 

totais) de cilindros, conos e 

esferas. 

-  Cálculo de áreas e volumes 

de figuras espaciais. 

-  Aplicación do teorema de 

Pitágoras para obter 

lonxitudes en figuras 

espaciais. 

Coordenadas xeográficas 

-  A esfera terrestre. 

-  Meridianos. Paralelos. 

Ecuador. Polos. 

Hemisferios. 

-  Coordenadas xeográficas. 

-  Lonxitude e latitude. 

-  Fusos horarios. 

  1.  Coñecer os poliedros 

e os corpos de 

revolución.   

  1.1.  Asocia un desenvolvemento 

plano a un poliedro ou a 

un corpo de revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1,5% 

  1.2.  Identifica poliedros duais 

doutros e coñece as 

relacións entre eles. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1,5% 

  2.  Calcular áreas e 

volumes de figuras 

espaciais. 

  2.1.  Calcula áreas de poliedros e 

corpos de revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1,5% 

  2.2.  Calcula volumes de 

poliedros e corpos de 

revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1,5% 

  2.3.  Calcula áreas e volumes de 

figuras espaciais formadas 

por poliedros e corpos de 

revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1,5% 

  3.  Coñecer e identificar 

as coordenadas 

xeográficas. 

Lonxitude e latitude. 

  3.1.  Identifica as coordenadas 

xeográficas a puntos da 

esfera terrestre. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1,5% 

 

 
Unidade 13: Movementos no plano. Frisos e mosaicos 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Idea de transformación xeométrica e, como caso particular, idea de movemento. 

-  Concepto de translación, xiro e simetría axial. 



156 
 

-  Identificación dos elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiais. 

-  Identificación de translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas sinxelos extraídos do mundo real. 

-  Utilización da terminoloxía relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e transmitir información sobre 

o contorno. 

•  Complementos importantes: 

-  Conceptos de movemento directo e movemento inverso. 

-  Identificación dos elementos invariantes nunha translación, un xiro ou unha simetría axial. 

-  Construción da imaxe transformada dunha figura en calquera movemento simple. 

-  Identificación dos movementos que deixan invariante un mosaico, unha orla, un rosetón, etc. 

-  Creación de mosaicos, frisos e orlas, definindo as transformacións que facilitan a súa construción. 

-  Identificación das distintas pezas que xeran un determinado mosaico. 

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da xeometría. 

 

Temporalización:   3ª e 4ª semanas de abril 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

   1.  Aplicar un ou máis movementos a unha figura xeométrica. 

   2.  Coñecer as características e as propiedades dos distintos movementos e aplicalas á resolución de situacións 

problemáticas. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     Transformacións xeométricas 

-  Nomenclatura. 

-  Identificación de movementos 

xeométricos e distinción entre 

directos e inversos. 

Translacións 

-  Elementos dobres dunha 

translación. 

-  Resolución de problemas nos que 

interveñen figuras trasladadas e 

localización de elementos 

invariantes. 

Xiros 

-  Elementos dobres nun xiro. 

-  Figuras con centro de xiro. 

-  Localización do «ángulo mínimo» en 

  1.  Aplicar un ou máis 

movementos a 

unha figura 

xeométrica.   

  1.1.  Obtén a transformada 

dunha figura mediante 

un movemento 

concreto. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  1.2.  Obtén a transformada 

dunha figura mediante 

a composición de dous 

movementos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  2.  Coñecer as 

características e as 

propiedades dos 

distintos 

movementos e 

  2.1.  Recoñece figuras dobres 

en certa 

transformación ou 

identifica o tipo de 

transformación que dá 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 
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figuras con centro de xiro. 

-  Resolución de problemas nos que 

interveñen figuras xiradas. 

Localización de elementos 

invariantes. 

Simetrías axiais 

-  Elementos dobres nunha 

simetría. 

-  Obtención do resultado de achar 

o simétrico dunha figura. 

Identificación de elementos 

dobres na transformación. 

-  Figuras con eixe de simetría. 

Composición de transformacións 

-  Translación e simetría axial. 

-  Dúas simetrías con eixes 

paralelos. 

-  Dúas simetrías con eixes 

concorrentes. 

Mosaicos, orlas e rosetóns 

-  Significado e relación cos 

movementos. 

-  «Motivo mínimo» dunha destas 

figuras. 

-  Identificación de movementos que 

deixan invariante un mosaico, un 

friso (ou orla) ou un rosetón. 

Obtención do «motivo mínimo». 

aplicalas á 

resolución de 

situacións 

problemáticas. 

lugar a certa figura 

dobre. 

  2.2.  Recoñece a 

transformación (ou as 

posibles 

transformacións) que 

levan dunha figura a 

outra. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

 

Unidade 14:   Táboas e gráficos estatísticos 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Coñecemento das distintas fases dun estudo estatístico.  

-  Poboación e mostra. 

-  Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo. 

-  Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas. 

-  Confección de gráficas diversas e elección do tipo de gráfica máis adecuada segundo o tipo de variable. 

•  Complementos importantes: 

-  Coñecemento claro do papel que xogan as mostras e elaboración de exemplos nos que se poñan de manifesto as 

súas peculiaridades. 

-  Elaboración ou interpretación dalgún estudo estatístico no que se desenvolva, paso a paso, todo o proceso. 

-  Confección dunha táboa de frecuencias con datos agrupados (dándolles os intervalos nos que se deben repartir 

os datos). 

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da estatística. 

 

Temporalización        1ª e 2ª semanas de maio:                                      
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2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer os conceptos de poboación, mostra, variable estatística e os tipos de variables estatísticas. 

  2.  Confeccionar e interpretar táboas de frecuencias e gráficos estatísticos. 

  3.  Resolver problemas estatísticos sinxelos. 

 

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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     
Poboación e mostra 

-  Utilización de diversas fontes 

para obter información de tipo 

estatístico. 

-  Determinación de poboacións 

e mostras dentro do contexto 

do alumnado. 

Variables estatísticas 

-  Tipos de variables estatísticas. 

-  Distinción do tipo de variable 

(cualitativa ou cuantitativa, 

discreta ou continua) que se 

usa en cada caso. 

Tabulación de datos 

-  Táboa de frecuencias (datos 

illados ou acumulados). 

-  Confección de táboas de 

frecuencias a partir dunha 

masa de datos ou dunha 

experiencia realizada polo 

alumnado. 

-  Frecuencias absoluta, relativa, 

porcentual e acumulada. 

Gráficas estatísticas 

-  Tipos de gráficos. Adecuación 

ao tipo de variable e ao tipo 

de información: 

-  Diagramas de barras. 

-  Histogramas de frecuencias. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Confección dalgúns tipos de 

gráficas estatísticas. 

-  Interpretación de gráficas 

  1.  Coñecer os 

conceptos de 

poboación, mostra, 

variable estatística 

e os tipos de 

variables 

estatísticas. 

  1.1.  Coñece os conceptos de 

poboación, mostra, 

variable estatística e os 

tipos de variables 

estatísticas. 

CL, 

CMCT, 

CD 

1% 

  2.  Confeccionar e 

interpretar táboas 

de frecuencias e 

gráficos estatísticos. 

  2.1.  Elabora táboas de 

frecuencias absolutas, 

relativas, acumuladas e 

de porcentaxes e 

represéntaas mediante 

un diagrama de barras, 

un polígono de 

frecuencias, un 

histograma ou un 

diagrama de sectores. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

1% 

  2.2.  Interpreta táboas e 

gráficos estatísticos. 

CL, 

CMCT, 

CD 

1% 

  3.  Resolver problemas 

estatísticos 

sinxelos. 

  3.1.  Resolve problemas 

estatísticos elaborando 

e interpretando táboas 

e gráficos. 
CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CSC, 

CEC 

1% 
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estatísticas de todo tipo. 

 
 

Unidade 15. Parámetros estatísticos 

•  Coñecementos mínimos: 

-  Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión. 

-  Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión. 

-  Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos. 

•  Complementos importantes: 

-  Cálculo de parámetros a partir das marcas de clase nunha táboa con datos agrupados. 

-  Manexo destro da calculadora con tratamento estatístico. 

-  Valoración positiva por parte do alumnado da contextualización histórica da estatística 

Temporalización          3ª e 4ª semanas de maio:                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.  Coñecer, calcular e interpretar parámetros estatísticos de centralización e dispersión. 

  2.  Coñecer, calcular, representar en diagramas de caixas e bigotes e interpretar os parámetros estatísticos de 

posición: mediana e cuartís. 

  3.  Resolver problemas estatísticos sinxelos utilizando os parámetros estatísticos. 

  
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 (CSC), sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables CC 
Peso 

% 

     
Parámetros de centralización 

e de dispersión 

-  Medidas de centralización: 

a media. 

-  Medidas de dispersión: a 

desviación típica. 

-  Coeficiente de variación. 

-  Cálculo da media e da 

desviación típica a partir 

dunha táboa de valores. 

  1.  Coñecer, calcular e 

interpretar 

parámetros 

estatísticos de 

centralización e 

dispersión. 

  1.1.  Obtén o valor da media e 

da desviación típica a 

partir dunha táboa de 

frecuencias e interpreta 

o seu significado. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1% 

  1.2.  Coñece, calcula e 

interpreta o coeficiente 

de variación. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

1% 
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-  Utilización eficaz da 

calculadora para a 

obtención da media e da 

desviación típica. 

-  Interpretación dos valores 

da media e da desviación 

típica nunha distribución 

concreta. 

-  Obtención e interpretación 

do coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

-  Cálculo da mediana e dos 

cuartís a partir de datos 

soltos ou recollidos en 

táboas. 

-  Elaboración dun diagrama 

de caixa e bigotes. 

  2.  Coñecer, calcular, 

representar en 

diagramas de caixas e 

bigotes e interpretar 

os parámetros 

estatísticos de 

posición: mediana e 

cuartís. 

  2.1.  Coñece, calcula, interpreta 

e representa en 

diagramas de caixa e 

bigotes a mediana e os 

cuartís. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

1% 

  3.  Resolver problemas 

estatísticos sinxelos 

utilizando os 

parámetros 

estatísticos. 

  3.1.  Resolve problemas 

estatísticos sinxelos 

utilizando os parámetros 

estatísticos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SEIP 

1% 

 

 

 
4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 

− O libro do alumnado para a área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3.º. 

− A proposta didáctica para Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 3.º. 

− Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación. 

− Os cadernos complementarios ao libro do alumnado.  

− O libro dixital. 

− A web do profesorado. 

− A aula virtual. 

− Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 

− Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 

 

Recursos dixitais  

-   Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, cos que 

poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 

-   Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
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2. OBXECTIVOS DA ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADOS DE 4º ESO 
 

 
A área de Matemáticas orientadas aos Ensinos Aplicados de 4º ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas 
as capacidades que lles permitan: 

- Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicar o proceso seguido en cada 
caso. 

- Facer predicións utilizando patróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos matemáticos. 

- Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de profundar neles. 

- Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións. 

- Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

- Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

- Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

- Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao futuro, e valorar a 
súa aplicación en contextos matemáticos. 

- Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os cálculos, comprobar 
operacións, descubrir patróns, etc. 

- Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e sentido crítico. 

- Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida cotiá, aplicando 
correctamente as súas operacións e a prioridade das mesmas. 

- Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao enfrontarse a un problema 
matemático. 

- Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar procedementos específicos para 
resolvelas. 

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe algebraico. 

- Manexar razonadamente polinomios e fraccións algebraicas. 

- Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real. 

- Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e interpretar os resultados 
obtidos a partir de táboas, gráficas? 

- Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas e áreas e volumes 
de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución de problemas. 

- Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situacións extraídas de contextos comunicativos da realidade sobre 
o manexo do azar e a estatística. 

- Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

- Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionales. 

- Coñecer as distribucións bidimensionales, representalas e valorar a correlación. 

- Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a Lei de Laplace, táboas de 
dobre entrada, diagramas de árbore..
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Unidade 1: Números enteiros e racionais 

Coñecementos mínimos 
- Operar con soltura con números positivos e negativos en operacións combinadas. 
- Manexo das fraccións: uso e operacións. 
- Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso do paréntesis. 
- Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro. 
- Utilización adecuada, oportuna e eficaz da calculadora. 
- Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios. 
 
Complementos importantes 
- Coñecemento dos conxuntos N, Z e Q, e as súas relacións. 
- Representación dos números enteiros e racionais na recta real. 
- Valor absoluto dun número: distancia ao cero. 
- Reflexión sobre a «redución a común denominador» para comparar, sumar ou restar fraccións. 
- Indagar sobre o funcionamento da tecla  a b/c da calculadora. 
 
Temporalización  3ª e 4ª semanas de setembro                                
 
 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Manexar con destreza as operacións con números naturais, enteiros e fraccionarios. 

  2. Resolver problemas aritméticos con números enteiros e fraccionarios. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
Números naturais e enteiros 

-  Operacións. Regras. 

-  Manexo destro nas 
operacións con números 
enteiros. 

-  Valor absoluto. 

Números racionais 

-  Representación na recta. 

-  Operacións con fraccións. 

-  Simplificación. 

-  Equivalencia. Comparación. 

-  Suma. Produto. Cociente. 

-  A fracción como operador. 

Potenciación 

-  Potencias de expoñente 
enteiro. Operacións. 
Propiedades. 

-  Relación entre as potencias e 
as raíces. 

Resolución de problemas 

 1.  Operar con destreza 
con números 
positivos e 
negativos en 
operacións 
combinadas. 

  1.1.  Realiza operacións 
combinadas con 
números enteIros. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1,5% 

  2.  Manexar fraccións: 
uso e operacións. 
Coñecer e aplicar 
a xerarquía das 
operacións e o uso 
das parénteses. 

  2.1.  Realiza operacións con 
fracciones. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1,5% 

  3.  Operar e simplificar 
con potencias de 
expoñente 
enteiro. 

  3.1.  Realiza operacións e 
simplificacións con 
potencias de expoñente 
enteiro. 

CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

SIEP 

1,5% 

4.  Resolver problemas 
de combinatoria 
sinxelos (que non 

  4.1.  Resolve problemas nos 
que deba utilizar 

CMC
T, 

1,5% 
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-  Resolución de problemas 
aritméticos 

requiren coñecer as 
fórmulas das 
agrupacións 
combinatorias clásicas). 
Resolver problemas 
numéricos con números 
enteiros e fraccionarios. 

números enteiros e 
fraccionarios. 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 
 

Unidade 2:  Números decimais 
 
Coñecementos mínimos 
- Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, potencias de base 

10. Operatoria. 
- Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción. 
- Expresión aproximada dun número. Cota de erro. 
- Notación científica: lectura, escritura, interpretación e comparación de números en notación 

científica, manualmente e con calculadora (tecla  EXP  ). 
 
Complementos importantes 
- Técnica para pasar a fracción un número decimal xornal. 
- Números racionais e irracionais: algúns irracionais importantes. 
- Erro absoluto e erro relativo. Cotas. 
- Operacións con números en notación científica con calculadora e manualmente. 
 
Temporalización     1ª e 2ª semanas de outubro      
 
 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Manexar con destreza os números decimais, as súas relacións coas fraccións, as súas 
aproximacións e os erros cometidos nelas. 

  2. Coñecer a notación científica e efectuar operacións con axuda da calculadora. 
 

3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - 
COMPETENCIAS CRAVE 
Competencias crave (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 

% 

     
Expresión decimal dos 
números 

-  Vantaxes: escritura, lectura, 
comparación 

Números decimais e fraccións. 
Relación 

-  Paso de fracción a decimal. 

-  Paso de decimal exacto a 
fracción. 

-  Paso de decimal xornal a 
fracción. 

-  Xornal puro. 

-  Xornal mixto. 

  1.  Manexar con destreza 
a expresión dos 
números decimais e 
coñecer as súas 
vantaxes respecto 
doutros sistemas de 
numeración. 

  1.1.  Domina a expresión decimal 
dun número ou dunha 
cantidade. 

CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

CSYC 

1% 

 

  1.2.  Coñece e diferencia os 
distintos tipos de números 
decimais, así como as 
situacións que os orixinan. 

1% 

  2.  Relacionar os 
números 
fraccionarios coa 
súa expresión 
decimal. 

  2.1.  Acha un número fraccionario 
equivalente a un decimal 
exacto ou periódico. 

CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

SIEP 

1,25% 
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Números aproximados 

-  Erro absoluto. Cota. 

-  Erro relativo. Cota. 

Redondeo de números 

-  Asignación dun número de 
cifras acorde coa precisión dos 
cálculos e co que estea a 
expresar. 

-  Cálculo dunha cota do erro 
absoluto e do erro relativo 
labores. 

A notación científica 

-  Lectura e escritura de 
números en notación 
científica. 

-  Relación entre erro relativo e 
o número de cifras 
significativas utilizadas. 

-  Manexo da calculadora para 
a notación científica. 

  3.  Facer aproximacións 
adecuadas a cada 
situación e coñecer 
e controlar os erros 
cometidos. 

  3.1.  Aproxima cantidades á orde de 
unidades axeitado e calcula 
ou acota os erros absoluto e 
relativo en cada caso. 

CMC
T, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1,25% 

  4.  Coñecer a notación 
científica e efectuar 
operacións 
manualmente e con 
axuda da 
calculadora. 

  4.1.  Interpreta e escribe números 
en notación científica e opera 
con eles. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1,25% 

  4.2.  Usa a calculadora para anotar 
e operar con cantidades 
dadas en notación científica, 
e relaciona os erros coas 
cifras significativas utilizadas. 

1,25% 

 
 
Unidade 3:   Números reais 

Coñecementos mínimos 
- Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números de todo tipo escritos 

en calquera das súas expresións. 
- Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real. 
- Manexo destro de intervalos e semirrectas. Utilización das nomenclaturas adecuadas. 
- Interpretación de radicais. Cálculo mental. 
- Utilización da forma exponencial dos radicais. 
- Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 
 
Complementos importantes 
- Coñecemento das propiedades dos radicais e a súa utilización para operar con eles. 
- Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 

- Comprensión da irracionalidad de  y .   

 
Temporalización      3ª e 4ª semanas de outubro     
 
 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real. 
  2. Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na 

operatoria con radicais. 
 
3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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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Números non racionais 

-  Expresión decimal. 

-  Recoñecemento de algúns 
irracionais  
 

Os números reais 

-  A recta real. 

-  Representación exacta ou 
aproximada de números de 
distintos tipos sobre R. 

Intervalos e semirrectas 

-  Nomenclatura. 

-  Expresión de intervalos ou 
semirrectas coa notación 
adecuada. 

Raíz n-ésima dun número 

-  Propiedades. 

-  Notación exponencial. 

-  Utilización da calculadora 
para obter potencias e raíces 
calquera. 

Radicais 

-  Propiedades dos radicais. 

-  Utilización das propiedades 
con radicais. Simplificación. 
Racionalización de 
denominadores. 

  1.  Coñecer os números 
reais, os distintos 
conxuntos de 
números e os 
intervalos sobre a 
recta real. 

  1.1.  Clasifica números de 
distintos tipos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  1.2.  Utiliza a calculadora 
para o cálculo 
numérico con raíces. 

0,75% 

  2.  Utilizar distintos 
recursos para 
representar números 
reais sobre a recta 
numérica. 

  2.1.  Representa números 
reais apoiándose no 
teorema de Tales e 
no teorema de 
Pitágoras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

0,75% 

  2.2.  Representa números 
reai coa 
aproximación 
desexada. 

0,75% 

  3.  Coñecer e manexar a 
nomenclatura que 
permite definir 
intervalos sobre a 
recta numérica. 

  3.1.  Define intervalos e 
semirrectas na recta 
real. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

0,5% 

  4.  Coñecer o concepto de 
raíz dun número. 

  4.1.  Traduce raíces á 
forma exponencial e 
viceversa. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  4.2.  Calcula raíces 
manualmente e coa 
calculadora. 

0,75% 

  5.  Coñecer as 
propiedades das 
raíces e aplicalas na 
operatoria con 
radicais. 

  5.1.  Interpreta e simplifica 
radicais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1% 

  5.2.  Opera con radicais. 1% 

  5.3.  Racionaliza 
denominadores. 

1% 

 
Unidade 4: Problemas aritméticos 

Coñecementos mínimos 
A maioría dos contidos son de repaso e teñen aplicación na realidade cotiá. Por tanto, practicamente 
toda a unidade considérase necesaria para a totalidade das alumnas e os alumnos. 
 
Complementos importantes 
-   Problemas de proporcionalidade composta. 
-   Problemas de reparticións inversamente proporcionais. 
-   Problemas de interese bancario (manexando diferentes unidades de tempo, interese composto, 

compras e amortizacións a prazos, etc.). 
-   Outros problemas aritméticos (mesturas, velocidades e tempos, enchido e baleirado...). 
 
Temporalización    1ª, 2ª e 3ª semanas de novembro                               
 
2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa 
proporcionalidade e as porcentaxes. 
  2. Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións, 
desprazamentos de móbiles, enchido e baleirado... 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
Magnitudes directa e 

inversamente proporcionais 

-  Método de redución á 
unidade. 

-  Regra de tres. 

-  Proporcionalidade composta. 

-  Resolución de problemas de 
proporcionalidade simple e 
composta. 

Reparticións directa e 
inversamente proporcionais 

Porcentaxes 

-  Cálculo de porcentaxes. 

-  Asociación dunha porcentaxe 
a unha fracción ou a un 
número decimal. 

-  Resolución de problemas de 
porcentaxes. 

-  Cálculo do total, da parte e 
do tanto por cento. 

-  Aumentos e diminucións 
porcentuais. 

Interese bancario 

-  O interese simple como un 
caso de proporcionalidade 
composta. Fórmula. 

-  Interese composto. 

Outros problemas aritméticos 

-  Mesturas, móbiles, enchido e 
baleirado. 

  1.  Aplicar 
procedementos 
específicos para a 
resolución de 
problemas 
relacionados coa 
proporcionalidade. 

  1.1.  Resolve problemas de 
proporcionalidade simple, 
directa e inversa, 
mentalmente, por reducción 
á unidade e manualmente, 
utilizando a regra de tres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

0,75% 

  1.2.  Resolve problemas de 
proporcionalidad e 
composta. 

0,75% 

  2.  Coñecer e aplicar 
procedementos para 
a resolución de 
situacións de 
repartos 
proporcionais. 

  2.1.  Resolve problemas de repartos 
directa e inversamente 
proporcionais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

0,75% 

  3.  Aplicar 
procedementos 
específicos para 
resolver problemas 
de porcentaxes. 

  3.1.  Calcula porcentaxes (cálculo da 
parte dado o total, cálculo do 
total dada a parte). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

0,75% 

  3.2.  Resolve problemas de 
porcentaxes: cálculo do total, 
da parte ou do tanto por 
cento. 

1% 

  3.3.  Resolve problemas de 
aumentos e disminucións 
porcentuais. 

1% 

  3.4.  Resolve problemas con 
porcentaxes encadeados. 

1% 

  4.  Comprender e 
manexar situacións 
relacionadas co 
diñeiro (interese 
bancario). 

  4.1.  Resolve problemas de interese 
simple. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

0,75% 

  4.2.  Resolve problemas sinxelos de 
interese composto. 

0,75% 

  5.  Dispoñer de recursos 
para analizar e 
manexar situacións 
de mesturas, 
reparticións, 
desprazamentos de 
móbiles, enchido e 
baleirado... 

  5.1.  Resolve problemas de mezclas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,75% 

  5.2.  Resolve problemas de 
velocidades e tempos 
(persecucións e encontros, 
enchido e baleirado). 

0,75% 
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Unidade 5 : Expresións alxébricas 

Coñecementos mínimos 
- Monomios: terminoloxía básica. 
- Valor numérico dun monomio. 
- Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios. 
- Polinomios: terminoloxía básica. 
- Suma e resta de polinomios. 
- Produto dun polinomio por un monomio. 
- Produto de dous polinomios. 
- División de polinomios. 
- Extracción de factor común. 
- Identidades notables. 
 
Complementos importantes 
- Na división de monomios, o tratamento do caso no que o grao do numerador é menor que o do 

denominador. 
- Na división de polinomios, estudo da relación entre o dividendo, o divisor, o cociente e o resto. 
- División de polinomios entre  (x - a).  Regra de Ruffini. 
- Raíces dun polinomio. 
- Factorización de polinomios. 
- Simplificación de fraccións alxébricas sinxelas. 
 
Temporalización      4ª semana de novembro e 1ª e 2ª semanas de decembro               
 
 
2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Diferenciar os distintos tipos de expresións alxébricas e operar con elas, especialmente as 
relacionadas coa redución e a resolución de ecuacións. 

  2. Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións. Factorizar polinomios. Coñecer a regra de Ruffini e 
as súas aplicacións. Factorizar polinomios. 

 
3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 
% 

     
Monomios. Terminoloxía 

-  Valor numérico. 

-  Operacións con monomios: 
produto, cociente, 
simplificación. 

Polinomios 

-  Valor numérico dun 
polinomio. 

-  Suma, resta, multiplicación 
e división de polinomios. 

  1.  Coñecer e manexar 
os monomios, a súa 
terminoloxía e as  
súas operacións. 

  1.1.  Recoñece e nomea os 
elementos dun monomio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

  1.2.  Opera con monomios. 0,5% 

  2.  Coñecer e manexar 
os polinomios,  a 
súa terminoloxía e 
as súas operacións. 

  2.1.  Suma, resta, multiplica e 
divide polinomios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

0,5% 

  3.1.  Divide polinomios aplicando 
a regra de Ruffini. 

CCL, 

CMCT, 

0,5% 
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Regra de Ruffini para dividir 
polinomios entre monomios 
do tipo  x - a 

-  Raíces dun polinomio. 

Factorización de polinomios 

-  Sacar factor común. 

-  Identidades notables. 

-  A división exacta como 
instrumento para a 
factorización (raíces do 
polinomio). 

Preparación para a resolución 
de ecuacións e sistemas 

-  Expresións de primeiro 
grao. 

-  Expresións de segundo grao. 

-  Expresións non polinómicas. 

  3.  Coñecer a regra de 
Ruffini e as  súas 
aplicacións. 

  3.2.  Utiliza a regra de Ruffini para 
calcular o valor numérico 
dun polinomio para un 
valor dado da 
indeterminada. 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1% 

  3.3.  Obtén as raíces enteiras dun 
polinomio. 

1% 

  4.  Factorizar 
polinomios. 

  4.1.  Factoriza polinomios 
extraendo factor común e 
apoiandose nas identidades 
notables. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SEIP, 

CEC 

1% 

  4.2.  Factoriza polinomios 
buscando previamente as 
raíces. 

1% 

  5.  Manexar con 
destreza as 
expresións que se 
requiren para 
formular e resolver 
ecuacións ou 
problemas que 
dean lugar a elas. 

  5.1.  Manexa con destreza 
expresións de primeiro 
grao, dadas alxébricamente 
ou mediante un enunciado. 

CCL, 

CMCT 

1% 

  5.2.  Manexa con destreza 
expresións de segundo 
grao, dadas alxébricamente 
ou mediante un enunciado. 

1% 

  5.3.  Manexa algúns tipos de 
expresións non polinómicas 
sinxelas, dadas 
alxébricamente ou 
mediante un enunciado. 

1% 

 
 

Unidade 6 : Ecuacións 
 
Coñecementos mínimos 
- Concepto de ecuación e solución. 
- Resolución de ecuacións de primeiro grao. 
- Resolución de ecuacións de segundo grao. 
- Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais e coa  x  no 

denominador). 
- Aplicación das ecuacións á resolución de problemas. 
 
Complementos importantes 
- Nas ecuacións de segundo grao, estudar máis a fondo o número de solucións segundo o signo do 

discriminante. 
- Resolver ecuacións polinómicas nas que teñan que factorizar un polinomio para chegar ás 

solucións. 
 
Temporalización   3ª semana de decembro e 2ª e 3ª semanas de xaneiro                             
 
 
2.    OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
  Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas. 
 
3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias 
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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 
% 

     
Ecuacións 

-  Ecuación e identidade. 

-  Solucións. 

-  Resolución por tenteo. 

-  Ecuación de primeiro 
grao. 

Ecuacións de primeiro grao 

-  Técnicas de resolución. 

-  Simplificación, 
transposición. Eliminación 
de denominadores. 

-  Aplicación á resolución de 
problemas. 

Ecuacións de segundo grao 

-  Resolución de ecuacións 
de segundo grao, completas 
e incompletas. Utilización 
da fórmula. 

Outros tipos de ecuacións 

-  Factorizadas. 

-  Con radicais. 

-  Coa  x  no denominador. 

-  Resolución de problemas 
mediante ecuacións 

  1.  Diferenciar ecuación 
e identidad. 
Reconocer las 
soluciones de una 
ecuación. 

  1.1.  Diferencia una ecuación de una 
identidad y reconoce si un 
valor es solución de una 
ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  1.2.  Resuelve ecuaciones por 
tanteo. 

0,5% 

  2.  Resolver ecuaciones 
de primer grado y 
aplicarlas en la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer 
grado sencillas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC 

1% 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de primer 
grado con paréntesis y 
denominadores. 

1% 

  2.3.  Resuelve problemas con ayuda 
de las ecuaciones de primer 
grado. 

1% 

  3.  Identificar las 
ecuaciones de 
segundo grado, 
resolverlas y 
utilizarlas para 
resolver problemas. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado, en la forma 
general, aplicando la fórmula. 

1% 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado más 
complejas. 

1% 

  3.4.  Utiliza las ecuaciones de 
segundo grado en la 
resolución de problemas. 

1% 

  4.  Resolver ecuaciones 
que se presentan 
factorizadas, 
ecuaciones con 
radicales, con la  x  
en el 
denominador… 

  4.1.  Resuelve ecuaciones con 
radicales o con la incógnita en 
el denominador (sencillas), o 
ecuaciones factorizadas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

1% 

 
 

Unidade 7: Sistemas de ecuacións 
 

Coñecementos mínimos 
- Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica. 
- Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións dun 

sistema. 
- Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos 

estudados: substitución, igualación e redución. 
- Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa. 
- Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 
- Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos. 
 
Complementos importantes 
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- Profundar na conveniencia de utilizar un método ou outro na resolución de sistemas lineais. 
- Destacar a importancia das ferramentas algebraicas aprendidas nas unidades anteriores para a 

resolución de sistemas. 
- Resolución de sistemas non lineais en casos un pouco máis complexos. 
- Formulación e resolución de problemas nos que aparezan sistemas non lineais. 
- Dar a idea de que, do mesmo xeito que as ecuacións lineais con dúas incógnitas represéntanse 

mediante rectas, as non lineais represéntanse con outros tipos de curvas que se estudarán máis 
adiante, no bloque de funcións. 

 
 
Temporalización  4ª semana de xaneiro e 1ª semana de febreiro                             
 
 
2.    OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1.   Identificar os distintos tipos de sistemas de ecuacións lineais e coñecer os procedementos de 
resolución: gráfico e algebraicos. 

  2.   Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
Ecuación lineal con dúas 
incógnitas 

-  Solucións. Interpretación 
gráfica. 

-  Representación gráfica 
dunha ecuación lineal con 
dúas incógnitas e identificación 
dos puntos da recta como 
solución da inecuación. 

Sistemas de ecuacións lineais 

-  Solución dun sistema. 
Interpretación gráfica. 

-  Sistemas compatibles, 
incompatibles e 
indeterminados. 

Métodos alxébricos para a 
resolución de sistemas lineais 

-  Substitución 

-  Igualación 

-  Redución. 

Sistemas de ecuacións non 
lineais 

-  Resolución. 

  1.  Recoñecer as 
ecuacións lineais, 
completar táboas de 
solucións e 
representalas 
gráficamente. 

 1.1.  Recoñece as ecuacións lineais, 

exprésaas en forma explícita e 

constrúe táboas de solucións. E 

represéntaas. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  2.  Identificar os 
sistemas de 
ecuacións lineais, a 
súa solución e os 
seus tipos. 

  2.1.  Identifica os sistemas lineais. 

Recoñece se un par de valores é ou 

non solución dun sistema. 

CCL, 

CMC
T, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  2.2.  Resolve gráficamente sistemas 

lineais moi sinxelos, e relaciona o 

tipo de solución coa posición relativa 

das rectas. 

1% 

  3.  Coñecer e aplicar os 
métodos algebraicos 
de resolución de 
sistemas. Utilizar en 
cada caso o máis 
adecuado. 

  3.1.  Resolve alxebricamente 

sistemas lineais, aplicando o método 

adecuado en cada caso. 
CCL, 

CMC
T, 

SIEP, 

CEC 

1% 

  3.2.  Resolve sistemas lineais que 

requiren transformacións previas. 

1% 

  4.  Resolver sistemas de 
ecuacións non 
lineais sinxelos. 

  4.1.  Resolve sistemas de ecuacións 

non lineais sinxelos. 
CCL, 

CMC
T, 

1% 
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Resolución de problemas 
mediante sistemas de 
ecuacións 

CAA, 

CSYC 

  5.  Aplicar os sistemas 
de ecuacións como 
ferramenta para 
resolver problemas. 

  5.1.  Formula e resolve problemas 

mediante sistemas de ecuacións. 
CCL, 

CMC
T, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

1% 

 
 
Unidade 8: Funcións. Características 
 
Coñecementos mínimos 
- Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
- Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 
- Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 
- Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 
- Obtención do dominio de definición dunha función dada gráficamente ou mediante unha expresión 

analítica sinxela. 
- Recoñecemento da continuidade dunha función. 
- Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 
- Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función. 
- Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
 
Complementos importantes 
- Resolución de problemas, utilizando as características das funcións implicadas no problema. 
- Análise das características dunha función dada mediante a súa gráfica. 
 
Temporalización  2ª, 3ª e 4ª semanas de febreiro       
 
 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
   Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de 

expresar as funcións. 
 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 
% 

     
Concepto de función 

-  Distintas formas de presentar unha 
función: representación gráfica, táboa 
de valores e expresión analítica ou 
fórmula. 

-  Relación de expresións gráficas e 
analíticas de funcións. 

Dominio de definición 

  1.  Dominar o 
concepto de 
función, 
coñecer as 
características 
máis relevantes 
e as distintas 
formas de 

1.1.  Dada unha función 

representada pola súa gráfica, 

estuda as súas características 

máis relevantes (dominio de 

definición, percorrido, 

crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, 

continuidade...). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

1% 
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-  Dominio de definición dunha 
función. Restricións ao dominio dunha 
función. 

-  Cálculo do dominio de definición de 
diversas funcións. 

Descontinuidade e continuidade 

-  Descontinuidade e continuidade 
dunha función. Razóns polas que unha 
función pode ser descontinua. 

-  Construción de descontinuidades. 

Crecemento 

-  Crecemento, decrecemento, 
máximos e mínimos. 

-  Recoñecemento de máximos e 
mínimos. 

Taxa de variación media 

-  Taxa de variación media dunha 
función nun intervalo. 

-  Obtención sobre a representación 
gráfica e a partir da expresión 
analítica. 

-  Significado da T.V.M. nunha función 
espazo-tempo. 

Tendencias e periodicidade 

-  Recoñecemento de tendencias e 
periodicidades. 

expresar as 
funcións 

  1.2.  Representa unha función 

da que se dan algunhas 

características especialmente 

relevantes. 

1,25% 

  1.3.  Asocia un enunciado cunha 

gráfica. 

1,25% 

  1.4.  Representa unha función 

dada pola súa expresión analítica 

obtendo, previamente, unha 

táboa de valores. 

1,25% 

  1.5.  Acha a T.V.M. nun intervalo 

dunha función dada 

gráficamente, ou ben mediante a 

súa expresión analítica. 

1% 

  1.6.  Responde a preguntas 

concretas relacionadas con 

continuidade, tendencia, 

periodicidade, crecemento... 

dunha función. 

1,25% 

 
 

Unidade 9: Funcións elementais 

 

Coñecementos mínimos 
- Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo do seu pendente. 
- Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 
- A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2.    Situación do 

vértice. 
- Representación dunha función cuadrática calquera. 

- Representación de funcións da familia  

1
.y

x
=

 

- Representación de funcións da familia  
.y x=
 

- Representación de funcións exponenciais. 
- Asociación de funcións elementais aos seus correspondentes gráficas. 
 
Complementos importantes 
- Representación dunha función dada mediante tramos de rectas. 
- Intersección de rectas e parábolas. 
- Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas. 
 
Temporalización   1ª, 2ª e 3ª semanas de marzo                             
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar diestramente algunhas 

delas (lineais, cuadráticas...). 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
Función lineal 

-  Función lineal. Pendente 
dunha recta. 

-  Tipos de funcións lineais. 
Función de proporcionalidade 
e función constante. 

-  Obtención de información a 
partir de dúas ou máis 
funcións lineais referidas a 
fenómenos relacionados entre 
si. 

-  Expresión da ecuación dunha 
recta coñecidos un punto e a 
pendente. 

Funcións cuadráticas 

-  Representación de funcións 
cuadráticas. Obtención da 
abscisa do vértice e dalgúns 
puntos próximos ao vértice. 
Métodos sinxelos para 
representar parábolas. 

Funcións radicais 

Funcións de 
proporcionalidade inversa 

-  A hipérbola. 

Funcións exponenciais 

  1.  Manexar con 
destreza as 
funcións lineais. 

1.1.  Representa unha función lineal a 

partir da súa expresión analítica. CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

0,5% 

  1.2.  Obtén a expresión analítica 

dunha función lineal coñecendo a súa 

gráfica ou algunha das súas 

características. 

0,5% 

  2.  Coñecer e manexar 
con soltura as 
funcións 
cuadráticas. 

  2.1.  Representa unha parábola a 

partir da ecuación cuadrática 

correspondente. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1% 

  2.2.  Asocia curvas de funcións 

cuadráticas ás súas expresións 

analíticas. 

1% 

  2.3.  Escribe a ecuación dunha 

parábola coñecendo a súa 

representación gráfica en casos 

sinxelos. 

1% 

  3.  Coñecer outros 
tipos de funcións, 
asociando a 
gráfica coa 
expresión 
analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a expresións 

analíticas (proporcionalidade inversa, 

radicais e exponenciais). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

1% 

  3.2.  Manexa con soltura as funcións 

de proporcionalidade inversa e as 

radicais. 

1% 

  3.3.  Manexa con soltura as funcións 

exponenciais. 

1% 

  3.4.  Resolve problemas de enunciado 

relacionados con distintos tipos de 

funcións. 

1% 

 
 
Unidade 10:  Xeometría 

Coñecementos mínimos 
- Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 
- Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións. 
- Planos, mapas e escala. 
- Análise e clasificación de formas e figuras. 
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- Cálculo indirecto de áreas e volumes. 
- Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá. 
 
Complementos importantes 
- Relación entre áreas e entre volumes de figuras semellantes. 
- Aplicación combinada do teorema de Pitágoras, a relación de semellanza e as fórmulas para o 

cálculo de áreas e volumes, na resolución de problemas xeométricos. 
- Figuras con proporcións interesantes. Rectángulo coa proporción áurea. Triángulo cordobés. 
- Relacións nas follas DIN-A4. O número de ouro no pentágono regular, etc. 
 
Temporalización     4ª semana de marzo e 1ª e 3ª semanas de abril                             
 
 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

Efectuar unha revisión extensa, a nivel práctico, de diversos contidos xeométricos previamente 
adquiridos: teorema de Pitágoras, semellanza, áreas de figuras planas, e áreas e volumes de corpos 
xeométricos. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
O teorema de Pitágoras e as 
súas aplicacións 

-  Enunciado aritmético. 

-  Enunciado xeométrico. 

Semellanza 

-  Figuras semellantes. 
Propiedades. 

-  Razón de semellanza. Escala. 

-  Reducións e ampliacións. 

-  Semellanza de triángulos. 

-  Teorema de Tales. 

-  Razón entre as áreas e entre 
os volumes de figuras 
semellantes. 

As figuras planas 

-  Clasificación e análise. 

-  Cálculo de áreas. Fórmulas e 
outros recursos. 

Os corpos xeométricos 

-  Clasificación e análise. 

-  Cálculo de áreas e volumes. 
Fórmulas e outros recursos. 

  1.  Coñecer o teorema de 
Pitágoras e aplicalo no 
cálculo indirecto de 
distancias. 

  1.1.  Calcula o lado dun cadrado 

coñecendo a diagonal. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

0,75% 

  1.2.  Calcula a altura dun triángulo 

equilátero ou a apotema dun 

hexágono regular coñecendo o 

lado. 

0,75% 

  1.3.  Calcula distancias en 

situacións e figuras nas que 

aparecen triángulos rectángulos. 

0,75% 

  2.  Recoñecer as figuras 
semellantes e as súas 
propiedades. 
Interpretar planos e 
mapas. 

  2.1.  Reduce e amplía figuras 

cunha razón de semellanza dada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CEC 

0,75% 

  2.2.  Identifica a razón de 

semellanza entre dúas figuras que 

gardan esa relación. 

0,75% 

  2.3.  Utiliza os procedementos da 

proporcionalidade aritmética para 

o cálculo de distancias, en figuras 

semellantes. 

0,75% 

  2.4.  Interpreta planos e mapas. 0,75% 
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  2.5.  Relaciona as áreas e os 

volumes de figuras semellantes, 

coñecendo a relación de 

semellanza. 

0,75% 

  3.  Manexar as fórmulas e 
os procedementos 
para medir a área de 
figuras planas, 
combinándoos coas 
ferramentas que 
ofrece a relación de 
semellanza e o 
teorema de Pitágoras. 

  3.1.  Calcula a superficie dun 

terreo, dispoñendo do plano e a 

escala. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

1% 

  3.2.  Resolve problemas que 

esixen o cálculo de áreas 

combinando distintos recursos: 

fórmulas das figuras planas, 

teorema de Pitágoras, relacións de 

semellanza? 

1% 

  4.  Manexar as fórmulas e 
os procedementos 
para medir a 
superficie e o volume 
de figuras de tres 
dimensións, 
combinándoos coas 
ferramentas que 
ofrece a relación de 
semellanza e o 
teorema de Pitágoras. 

  4.1.  Resolve problemas que 

esixen medir a superficie e o 

volume de figuras xeométricas ou 

reais, combinando distintos 

recursos: fórmulas, teorema de 

Pitágoras, relacións de semellanza? 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1% 

 
 
 
Unidae 11:   Estatística 
 

Coñecementos mínimos 
- Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística 

inferencial). 
- Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos. 
- Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación. 
- Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa. 
- Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 
 
Complementos importantes 
- Papel das mostras en estatística. 
- Manexo moi destro da calculadora con tratamento estatístico. 
 
Temporalización   4ª semana de abril e 1ª semana de maio                             
 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
   Revisar os métodos da estatística e profundar na práctica de cálculo e interpretación de parámetros. 

Coñecer o papel da mostraxe. 
 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
Estatística. Nocións xerais 

-  Individuo, poboación, 
mostra, caracteres, variables 
(cualitativas, cuantitativas, 
discretas, continuas). 

-  Estatística descritiva e 
estatística inferencial. 

Gráficos estatísticos 

-  Identificación e elaboración 
de gráficos estatísticos. 

Táboas de frecuencias 

-  Elaboración de táboas de 
frecuencias. 

-  Con datos illados. 

-  Con datos agrupados 
sabendo elixir os intervalos. 

Parámetros estatísticos 

-  Media, desviación típica e 
coeficiente de variación. 

-  Cálculo de , x   e  

coeficiente de variación para 
unha distribución dada por 
unha táboa (no caso de datos 
agrupados, a partir das marcas 
de clase), con e sen axuda da 
calculadora con tratamento 
SD. 

-  Medidas de posición: 
mediana, cuartiles e centiles. 

-  Obtención das medidas de 
posición en táboas con datos 
illados. 

Diagramas de caixa 

-  Representación gráfica 
dunha distribución a partir das 
súas medidas de posición: 
diagrama de caixa e bigotes. 

Nocións de estatística 
inferencial 

-  Mostra: aleatoriedad, 
tamaño. 

  1.  Resumir nunha 
táboa de 
frecuencias unha 
serie de datos 
estatísticos e facer 
un gráfico 
adecuado para a 
súa visualización. 

 1.1.  Constrúe unha táboa de 

frecuencias de datos illados e 

represéntaos mediante un diagrama 

de barras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

1% 

  1.2.  Dado un conxunto de datos e a 

suxestión de que os agrupe en 

intervalos, determina unha posible 

partición do percorrido, constrúe a 

táboa e representa gráficamente a 

distribución. 

1% 

  1.3.  Dado un conxunto de datos, 

recoñece a necesidade de agrupalos 

en intervalos e, en consecuencia, 

determina unha posible partición do 

percorrido, constrúe a táboa e 

representa gráficamente a 

distribución. 

1% 

  2.  Coñecer os 
parámetros 

estatísticos , x   

calculalos a partir 
dunha táboa de 
frecuencias e 
interpretar o seu 
significado. 

  2.1.  Obtén os valores , x  a partir 

dunha táboa de frecuencias (de datos 

illados ou agrupados) e utilízaos para 

analizar características da distribución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1% 

  2.2.  Coñece o coeficiente de 

variación e válese del para comparar 

as dispersións de dúas distribucións. 

1% 

  3.  Coñecer e utilizar as 
medidas de 
posición. 

  3.1.  A partir dunha táboa de 

frecuencias de datos illados, constrúe 

a táboa de frecuencias acumuladas e, 

con ela, obtén medidas de posición 

(mediana, cuartiles, centiles). CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

1% 

  3.2.  Constrúe o diagrama de caixa e 

bigotes correspondente a unha 

distribución estatística. 

1% 

  3.3.  Interpreta un diagrama de caixa 

e bigotes dentro dun contexto. 

1% 

  4.  Coñecer o papel da 
mostraxe e 
distinguir algúns 
dos seus pasos. 

  4.1.  Recoñece procesos de mostraxe 

correctos e identifica erros noutros 

onde os haxa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1% 
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Unidade 12:  Distribucións bidimensionales 
 

Coñecementos mínimos 
- Distinción entre relación estatística e relación funcional. 
- Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión. 
- Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha nube 

de puntos. 
- Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que se 

liguen dúas variables. 
 

Complementos importantes 
- Avaliación cuantitativa (aproximada) da correlación entre dúas variables a partir da correspondente 

nube de puntos. 
- Uso da calculadora con modo LR para introducir datos bidimensionales e obter o valor da correlación 

e os parámetros da recta de regresión. 
- Valerse da recta de regresión para efectuar estimacións coñecendo as limitacións coas que estas se 

realizan. 
Temporalización  2ª semana de maio   

                           
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
  Coñecer as distribucións bidimensionales, identificar as súas variables, representalas e valorar a 

correlación de forma aproximada. 
 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

 

Competencias crave (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 
% 

     
Relación funcional e relación 
estatística 

Dúas variables relacionadas 
estatisticamente 

-  Nube de puntos. 

-  Correlación. 

-  Recta de regresión. 

O valor da correlación 

A recta de regresión para facer 
previsións 

-  Condiciones para poder facer 
estimacións. 

-  Fiabilidade. 

  1.  Coñecer as 
distribucións 
bidimensionales, 
identificar as súas 
variables, 
representalas e 
valorar a correlación 
de forma 
aproximada. 

1.1.  Identifica unha distribución 

bidimensional nunha situación 

dada mediante enunciado, sinala 

as variables e estima o signo e, a 

grandes liñas, o valor da 

correlación. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

3% 

  1.2.  Dada unha táboa de valores, 

representa a nube de puntos 

correspondente, traza de forma 

aproximada a recta de regresión e 

estima o valor da correlación. 

3% 

 
 
Unidade 13: Probabilidade 
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Coñecementos mínimos 
- Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis. 
- Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares. 
- Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 
- Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos equiprobables 

e outros que non o son. 
- Aplicación eficaz da lei de Laplace. 
- Recoñecemento do espazo muestral dunha experiencia aleatoria. 
- Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 
- Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 
- Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore. 
 
Complementos importantes 
- Coñecemento e aplicación das relacións entre sucesos: sucesos incompatibles, sucesos contrarios. 
- Realización de operacións con sucesos. 
- Recoñecemento da compatibilidade ou incompatibilidade de dous sucesos. 
- Cálculo de probabilidades en experiencias compostas máis complexas. 
 
Temporalización  3ª e 4ª semanas de maio                             
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
  1. Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades. 
  2. Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de 

dobre entrada. 
 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
- COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 

% 

     
Sucesos aleatorios 

-  Relacións e operacións con 
sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidade dun suceso. 

-  Propiedades das 
probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Lei de Laplace. 

Experiencias compostas 

-  Extraccións con e sen 
reemplazamiento. 

  1.  Coñecer as 
características 
básicas dos sucesos 
e das regras para 
asignar 
probabilidades. 

  1.1.  Aplica as propiedades dos 

sucesos e das probabilidades. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

1% 

  2.  Resolver problemas 
de probabilidade 
composta, utilizando 
o diagrama en 
árbore cando 
conveña. 

  2.1.  Calcula probabilidades en 

experiencias independentes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

1,25% 

  2.2.  Calcula probabilidades en 

experiencias dependentes. 

1,25% 

  2.3.  Interpreta táboas de 

continxencia e utilízaas para 

calcular probabilidades. 

1,25% 
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-  Composición de experiencias 
independentes. Cálculo de 
probabilidades. 

-  Composición de experiencias 
dependentes. Cálculo de 
probabilidades. 

Táboas de continxencia 

  2.4.  Resolve outros problemas 

de probabilidade. 

1,25% 

 
 

4.   RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
- O libro do alumnado para a área de Matemáticas orientadas aos Ensinos Aplicados de 4.º ESO. 
- A proposta didáctica para Matemáticas orientadas aos Ensinos Aplicados de 4.º ESO. 
- Os recursos fotocopiables da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de 

avaliación. 
- Os cadernos complementarios ao libro do alumnado. 
- O libro dixital. 
- A web do profesorado. 
- A web do alumnado e da familia. 
 
Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos destas unidades: 
-  Libro do alumnado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc. 
-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 
-  Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesorado. 
-  Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade. 
-  Materiais manipulables para a construción e a análise de figuras xeométricas: coleccíón de sólidos 

xeométricos. Poliedros desmontables. Útiles de debuxo e construción. 
-  Programas informáticos para a visualización e a construción de figuras (p.e. GeoGebra). 
 
Recursos dixitais 
 
-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan á proposta didáctica, e para o alumnado, cos que 

poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 
-  Enlace web: http://anayaeducacion.com. 
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6. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR NA ÁREA 
 

A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe, tanto individual como 

colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias clave, especialmente 

a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense 
coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

-  Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas 

e, en xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

-  Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para 

investigar e descubrir. 

-  Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 persoas no desenvolvemento das actividades e problemas 

propostos. 

-  Posta en común despois do traballo individual. 

 

 
7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN   
SUSTITUIDO NA ADENDA FINAL PARA PARA ADAPTARSE Á ORDE DO 25 DE XANEIRO DE 2022 
 

Partindo de que cada grupo de alumnado e cada profesor teñen comportamentos e estilos 
diferentes e que elementos como o nivel do alumnado fan necesaria unha revisión continua, marcamos 
uns instrumentos de avaliación que debe seguir todo o departamento co obxecto de que a cualificación 
final estea o máis unificada posible. 

Criterios xerais: 

• Realizaranse polo menos unha proba escrita máis unha global por avaliación, para comprobar o grao 
de consecución dos obxectivos. 

• Estas notas ponderaranse coas obtidas na observación directa como se describe a continuación. 

• A recuperación na ESO, farase de xeito continuado e se fose necesario con traballos, boletíns de 
problemas ou outras actividades axeitadas as capacidades de cada alumno/a e á diversidade. 

• 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. 

 

Ferramentas de avaliación 

 

-  Proba de autoavaliación das diferentes unidades. 

-  Probas de avaliación dos contidos da unidade. 

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, 

ademais da actitude e interese demostrados na aula. 

-  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN 

1. Probas escritas en cada avaliación (80%) 

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%. 

Cada profesor/a determinará, en cada caso, que contidos de probas anteriores formarán parte 
de cada nova proba.  

 Observación directa do alumnado (20%) 

o Observación na aula: 

Traballa con interese, acaba os traballos, é ordenado, sabe traballar en equipo. 
 Asiste a clase, puntualidade e ten bo comportamento. 

o Caderno do alumno/a: 

Deben estar reflectidas todas as actividades realizadas ao longo do curso, tanto na aula 
como fora dela. Valoraranse os seguintes aspectos 

▪ Presentación e finalización do mesmo. 
▪ Traballos realizados e cálculos. 
▪ Uso de fontes de información 
▪ Grao de acerto na resolución de problemas e corrección dos mesmos na clase. 

o Lectura de libros con contido Matemático: 

Consideramos que a comprensión lectora é clave no éxito escolar, para iso propoñemos 
a lectura dun libro por trimestre segundo a programación de cada curso.  A lectura 
complementarase con fichas que servirán de axuda e control da comprensión dos textos 
. 

o Deberes 

o Traballos e probas escritas: 

  En todos eles valoraranse os seguintes aspectos: 
  • Presentación e dominio da linguaxe matemática. 
  • Planeamento 
  • Razoamento 
  • Procedementos axeitados 
  • Dominio do cálculo 
  • Avaliación dos resultados. 
 

2. Avaliación final 

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:  

• 1º avaliación:  22,2 %.  

• 2ª avaliación:  33,3%.  

• 3ª avaliación:  44,4%. 
Convocatoria extraordinaria : So se terán enconta os coñecementos reflectidos na proba. 
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8. 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. 

 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a 

relativa a: 

• O número de alumnos e alumnas. 
• O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...). 
• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.  
• As necesidades que se puidesen identificar. Convén pensar nesta fase en como se poden abordar 

(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia 
de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia. 
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos. 
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo. 

 

Necesidades individuais 

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén 

nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes. A partir dela 

poderemos:  

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran 
atención específica por estaren en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, situación de 
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que se vaian adoptar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. 
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 
• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe, especialmente, co titor.  
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10. PLAN DE ACTUACIÓN CO ALUMNADO DE SECUNDARIA COAS MATEMÁTICAS DE CURSOA 
ANTERIORES SUSPENSAS 
 

 
Os profesores de Matemáticas do grupo de referencia do alumno serán os encargados de programar 

a recuperación dos alumnos coas matemáticas pendentes, para iso: 

• O profesorado entregará actividades para realizar os alumnos. 

• Estas actividades serán devoltas nun prazo determinado. 

• Poderanse realizar controis para medir o progreso do alumnado. 

• O alumnado será avaliado, nas tres avaliacións, polo profesor do grupo de referencia. 

• Para o cálculo da nota será: 30% das actividades entregadas e 70% dos controis realizados. 

• Haberá un exame final en maio, para aqueles alumnos que non superen a materia co 

procedemento anterior. 

 

 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

Ao longo deo 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... 
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12. PLAN LECTOR 
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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
T

O
 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 2021 
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MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA ADAPTARSE Á ORDE DO 25 DE XANEIRO DE 2022 
 

O texto correspondente a Criterios de Cualificación e Promoción na ESO, queda substituído polo seguinte: 

 
7. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN ESO 
 

Partindo de que cada grupo de alumnado e cada profesor teñen comportamentos e estilos 
diferentes e que elementos como o nivel do alumnado fan necesaria unha revisión continua, marcamos 
uns instrumentos de avaliación que debe seguir todo o departamento co obxecto de que a cualificación 
final estea o máis unificada posible. 

Criterios xerais: 

• Realizaranse polo menos unha proba escrita máis unha global por avaliación, para comprobar o grao 
de consecución dos obxectivos. 

• Estas notas ponderaranse coas obtidas na observación directa como se describe a continuación. 

• A recuperación na ESO, farase de xeito continuado e se fose necesario con traballos, boletíns de 
problemas ou outras actividades axeitadas as capacidades de cada alumno/a e á diversidade. 

• 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. 

 

Ferramentas de avaliación 

-  Proba de autoavaliación das diferentes unidades. 

-  Probas de avaliación dos contidos da unidade. 

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas, 

ademais da actitude e interese demostrados na aula. 

-  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación). 

 

 

INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN DAS AVALIACIÓNS 

1. Probas escritas en cada avaliación (80%) 

 Observación directa do alumnado (20%) 

o Observación na aula. 

o Caderno do alumno/a. 

o Lectura de libros con contido Matemático. 

o Deberes 

o Traballos e probas escritas. 

   
 

2. Primeira e Segunda avaliacións 

A cualificación final da avaliación será o resultado de aplicar o seguinte criterio: 

o 80% das probas escritas realizadas no período correspondente á avaliación. 

o 20% da observación directa do alumnado. 
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3. Terceira avaliación 

A cualificación final da avaliación será o resultado de aplicar o seguinte criterio: 

o 22,22% da cualificación da primeira avaliación 

o 33,33% da cualificación da segunda avaliación 

o 44,45% da cualificación resultante do 80% das probas escritas realizadas e o 20% da 

observación directa do alumnado durante o período transcorrido dende a segunda 

avaliación. 

4. Avaliación Ordinaria 

A cualificación final da materia será por defecto a cualificación obtida na Terceira avaliación. 

No período comprendido entre a Terceira avaliación e a Avaliación Ordinaria, realizaranse 

actividades e/ou probas escritas que permitirán: 

o Cando o alumno/a teña aprobada a materia poderá mellorar 1 punto como máximo a 

súa cualificación na avaliación ordinaria.. 

o Cando o alumno/a teña suspensa a materia poderá mellorar a súa cualificación, para 

obter un 5 na avaliación ordinaria. 

 

NOTA: Esta adenda foi aprobada por unanimidade na reunión de departamento celebrada o 24 de 

marzo de 2022. 

 

 

 


