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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 O IES Monte Carrasco é un centro que escolariza alumnado dunha única etapa educativa: 

Educación Secundaria Obrigatoria, procedente dun único centro adscrito, o CEIP San Roque. Neste 

presente curso o número de alumnos que se incorporan en 1º ESO  é moi similar ao do ano pasado. 

Así mesmo, o número total de alumnos do centro permanece estable nestes últimos anos (182). 

 O lugar de procedencia do alumnado é amplo e non moi próximo ao centro. O instituto está 

situado nunha contorna afastada do centro urbano e con dificultades de transporte para as familias e 

para o alumnado fóra do horario lectivo polo que, todo o alumnado se despraza ao centro en autobús. 

Esto dificulta tamén o que se poidan realizar certas actividades fóra do horario escolar. 

 Atopamos dificultades de implicación das familias na educación dos seus fillos/as, tanto pola 

situación física do centro, como por certas problemáticas sociofamiliares (que non son diferentes ás 

que se dan noutros centros da contorna). 

 O profesorado está conformado por un amplo grupo con destino definitivo no centro. Destaca o 

bo ambiente de traballo, tanto entre o profesorado, como co resto da comunidade educativa, alumnado, 

familias e persoal non docente. 

 A infraestructura do centro está en bo estado de conservación xa que se van facendo obras de 

mantemento periódicamente. O principal problema é a falta de espazos como aulas para desdobres, 

almacén. Os departamentos son pequenos e compartidos con varias materias. No caso do 

departamento de matemáticas, trátase dun espazo común tamén para física e química, bioloxía e 

tecnoloxía. 

O centro está ben dotado en canto ao  equipamento. 

O protocolo Covid este curso determina que a distancia de seguridade entre alumnos dentro da 

aula sexa de 1,20m. Con esta distancia, o centro volve ser de liña 2 recuperándose a Biblioteca, o 

Salón de Actos e a Aula de Música que o curso pasado tiveron que ser utilizadas como aulas 

ordinarias. 

Neste curso o centro estende a súa incorporación ao proxecto EDIXGAL, para os grupos de 3º 

e 4º de ESO, estando todo o centro dixitalizado. Polo tanto, todo o alumnado traballará cun equipo 

informático portátil e non co libro de texto tradicional. É unha aposta do centro para continuar 

implicando ao alumnado e ao profesorado no uso das novas tecnoloxías no ensino. Ademáis, dadas as 

circustancias derivadas da pandemia que supuxeron o ensino a distancia, non queda máis remedio que 

fomentar o uso das TIC desde o primeiro día de curso polo que poida pasar e garantir que o noso 

alumnado está preparado para poder seguir o proceso de ensino aprendizaxe dende a súas casas se 

fose necesario un confinamento por mor do coronavirus ou calquera outro motivo que lles impida estar 

de forma física no centro. 

 O instituto vense especializando nos últimos anos na atención á diversidade con reforzos, 

desdobramentos, agrupamentos específicos,  e na utilización do Inglés como lingua de ensinanza en 
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materias non lingüísticas como é na materia de Bioloxía e Xeoloxía con seccións bilingües en 1º, 3º e 

4º ESO, o cal nos permite ter un auxiliar de conversa que neste curso será compartido co CEIP de 

Espiñeira, Aldán. 

 

 

DEPARTAMENTO 

 
 

O Departamento de Matemáticas do I.E.S. Monte Carrasco no curso 2021-2022 está formado 

polos  seguintes profesores: 

 

- Don Daniel Blanco Chapela, profesor con destino definitivo no centro, este curso escolar con 

reducción de media xornada laboral , que impartirá a materia de Matemáticas Aplicadas de 3º e 4ºESO. 

Ademais, será o coordinador do EDLG. 

 

- Dna. Carmen María de las Casas Henríquez, con destino definitivo no centro, que impartirá a materia 

de Matemáticas  nos dous grupos de 1ºESO e as Matemáticas Académicas en 3º ESO A e en 4ºESO 

A. Ademais será a Xefa de Departamento de matemáticas. 

 

- Dna. Ana Belén Rodríguez Rodríguez, profesora substituta, que cubrirá a redución de media xorada 

de Daniel Blanco Chapela, impartiendo docencia nos dous grupos de 2º ESO. 

 

Ademais, neste curso escolar, 12 horas de docencia de matemáticas estarán dentro do 

departamento de Bioloxía e Xeoloxía. Repartidas do seguinte xeito: 

 

- Dna. Sheila Castro Sánchez impartirá as Matemáticas Académicas de 3ºESO B e 4ºESO B e unha 

hora de Reforzo de Matemáticas no grupo de 1ºESO A. 

 

- Dna. Cristina Fernández Rivera dará unha hora de Reforzo de matemáticas no grupo de 1ºESO B e 

outra sesión de reforzo en 2ºESO A e en 2ºESO B.  
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CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 
 
Na área de Matemáticas traballaremos no entrenamento de todas as competencias de maneira 

sistemática, incidindo naqueles aspectos máis afins á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

•  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home na contorna natural e as repercusións para a 

vida futura. 

•  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

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

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o que 

ocorre ao noso arredor. 

•  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 

•  Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

•  Expresar oralmente, de maneira ordenada 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  

•  Empregar distintas fontes para a procura 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.  

•  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
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Conciencia e expresións culturais 

•  Mostrar respecto cara ás obras do patrimonio cultural. 

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

•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competencias sociais e cívicas 

•  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  

•  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. 

•  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 

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

executivas… 

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

•  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

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

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

intermedios. 

•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

•  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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OBXECTIVOS PARA A E.S.O.  
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 

os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

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

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

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

como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 

coñecemento e da experiencia. 

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

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

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e 
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a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

l) Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

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

e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

m) ) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 

respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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1º  E.S.O.   

 

TEMPORALIZACIÓN.  

Tendo en conta que o actual curso lectivo consta de 157 días lectivos e que a materia se imparte os 

cinco días da semana, proponse unha temporalización para un total de 155 sesións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Sesións previstas 

1. Números naturais. Divisibilidade. 20 

2. Números enteiros. 18 

3. Potencias e raíces. 15 

4. Fraccións. 18 

5. Números decimais. 10 

6. Proporcionalidade e porcentaxes. 10 

7. Álxebra. 22 

8. Xeometría no plano. 12 

9. Corpos xeométricos. 10 

10. Gráficas de funcións. 10 

11. Estatística. 5 

12. Probabilidade. 5 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIA DE CONTIDOS, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. CRITERIOS, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O Bloque 1 é común a todas as unidades e avaliarase ao longo de todo o curso. 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.1. Planificación 
e expresión 
verbal do 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

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

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

-  

-  

- -  Observación. 

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

1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: 
revisión das 
operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación 
das solucións no 
contexto da 
situación, 

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

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

- -  Observación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 



 12 

 

 

procura doutras 
formas de 
resolución, etc. 

reflexionando 
sobre o proceso 
de resolución. 

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

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

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

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

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

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

Revisa o proceso de 
resolución dun 
problema, 
identificando os pasos 
e as ideas  
importantes e 
analizando a 
coherencia da 
solución. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

1.4.2. Formúlase     A partir dun problema -  
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resolución, etc. novos problemas 
a partir dun 
resolto, variando 
os datos, 
propondo novas 
preguntas, 
resolvendo 
outros problemas 
parecidos, 
formulando 
casos 
particulares ou 
máis xerais de 
interese, e 
establecendo 
conexións entre 
o problema e a 
realidade. 

resolto,resolve outros 
problemas parecidos e 
establece conexións 
entre o problema e a 
realidade. 

-  Observación. 

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

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

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

Expón e argumenta o 
proceso de 
investigación seguido, 
ademais das 
conclusións obtidas. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

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

1.6.1. Identifica 
situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas 
de interese. 

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

Establece conexións 
entre un problema do 
mundo real e o mundo 
matemático. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

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

Usa modelos 
matemáticos sinxelos 
que permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

1.6.4. Interpreta 
a solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

Interpreta a solución 
matemática do 
problema no contexto 
da realidade. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

Realiza simulacións e 
predicións, en 
contextos reais 
sinxelos, para valorar 
a adecuación e as 
limitacións dos 
modelos. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

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

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

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

1.8. Desenvolver e 
cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

1.8.1. 
Desenvolve 
actitudes 
axeitadas para o 
traballo en 
matemáticas 
(esforzo, 
perseveranza, 
flexibilidade e 
aceptación da 
crítica razoada). 

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

1.8.2. Formúlase 
a resolución de 
retos e 
problemas coa 
precisión, o 
esmero e o 

Formúlase a 
resolución de retos e 
problemas coa 
precisión, o esmero e 
o interese adecuados 
ao nivel educativo e á 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 
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interese 
adecuados ao 
nivel educativo e 
á dificultade da 
situación. 

dificultade da 
situación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

1.8.4. 
Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación, xunto 
con hábitos de 
formular e 
formularse 
preguntas e 
procurar 
respostas 
axeitadas, tanto 
no estudo dos 
conceptos como 
na resolución de 
problemas. 

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

1.8.5. 
Desenvolve 
habilidades 
sociais de 
cooperación e 
traballo en 
equipo.  

Desenvolve 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo. 

-  

- -  Actividades en 
equipo. 

-  Observación. 

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

1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
a resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 

1.6. Confianza 
nas propias 
capacidades 
para desenvolver 
actitudes 
axeitadas e 

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

1.10.1. 
Reflexiona sobre 
os problemas 
resoltos e os 
procesos 
desenvolvidos, 

Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e 
os procesos 
desenvolvidos, 
valorando a potencia e 
a sinxeleza das ideas 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  Observación. 
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afrontar as 
dificultades 
propias do 
traballo 
científico. 

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

clave, e apréndeo para 
situacións futuras 
similares. 

1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para: 

– Recollida 
ordenada e 
organización 
de datos. 

– Elaboración e 
creación de 
representación
s gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión 
de conceptos 
e propiedades 
xeométricas 
ou funcionais e 
a realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e os 
resultados e 
as conclusións 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicación 
e 
compartición, 
en ámbitos 

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

1.11.1. 
Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas e 
utilízaas para a 
realización de 
cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, 
cando a 
dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente. 

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

-  

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

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

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

 

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

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

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

-  

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

1.11.4. Recrea 
ámbitos e 
obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar, analizar 
e comprender 

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

 

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 
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apropiados, da 
información e 
das ideas 
matemáticas. 

propiedades 
xeométricas. 

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

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

 

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para: 

– Recollida 
ordenada e 
organización 
de datos. 

– Elaboración e 
creación de 
representación
s gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión 
de conceptos 
e propiedades 
xeométricas 
ou funcionais e 
a realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e os 
resultados e 
as conclusións 

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

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

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

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

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

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

 

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

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

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

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 
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obtidos. 

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

 

1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

 

 
 

UNIDADE 1: NÚMEROS NATURAIS 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Números 
naturais: 
significado e 
utilización en 
contextos reais. 

2. Representación
, ordenación na 
recta numérica 
e operacións.  

3. Aproximación 
de números 
naturais. 

4. Operacións. 
Operacións con 
calculadora. 

5.  Xerarquía das 
operacións. 

6. Elaboración e 
utilización de 
estratexias para 
o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con calculadora 
ou outros 
medios 
tecnolóxicos. 

2.1. Utilizar 
números naturais, 
as súas operacións 
e as súas 
propiedades, para 
recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información e 
resolver problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 

2.1.1. Identifica os  
números naturais e 
utilízaos para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

Identifica os  números 
naturais e utilízaos 
para representar, 
ordenar e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.1.2. Calcula o 
valor de 
expresións 
numéricas con  
números naturais 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

Calcula o valor de 
expresións numéricas 
con  números naturais 
mediante as 
operacións elementais 
e  aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 2:  DIVISIBILIDADE 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 Consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Divisibilidade 
dos números 
naturais: 
criterios de 
divisibilidade. 

2. Números 
primos e 
compostos. 
Descomposició
n dun número 
en factores. 
Descomposició
n en factores 
primos. 

3. Múltiplos e 
divisores 
comúns a 
varios números. 
Máximo común 
divisor e 
mínimo común 
múltiplo de 
dous ou máis 
números 
naturais. 

4. Elaboración e 
utilización de 
estratexias para 
o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con calculadora 
ou outros 
medios 
tecnolóxicos. 

 

 

2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos 
significados dos 
números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de 
números. 

 

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

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

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Aplica os criterios de 
divisibilidade por 2, 
3, 5  para 
descompoñer en 
factores primos 
números naturais. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

Identifica e calcula o 
máximo común 
divisor e o mínimo 
común múltiplo de 
dous ou máis 
números naturais 
mediante o algoritmo 
axeitado. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 3: NÚMEROS ENTEIROS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Números 
negativos: 
significado e 
utilización en 
contextos 
reais. 

2. Números 
enteiros: 
representació
n, ordenación 
na recta 
numérica e 
operacións. 
Operacións 
con 
calculadora. 

3. Xerarquía das 
operacións. 

4. Elaboración e 
utilización de 
estratexias 
para o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

 

 

 
 

2.1. Utilizar 
números enteiros, 
as súas 
operacións e as 
súas propiedades, 
para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información e 
resolver 
problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.1. Identifica os  
números enteiros e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

Identifica os  
números enteiros e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

2.1.2. Calcula o valor 
de expresións 
numéricas con  
números enteiros 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

Calcula o valor de 
expresións 
numéricas con  
números enteiros 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de números. 

 

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  
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UNIDADE 4:  POTENCIAS E RAÍCES 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Potencias de 
números 
naturais con 
expoñente 
natural: 
operacións. 

2. Cadrados 
perfectos. 
Raíces 
cadradas. 
Estimación e 
obtención de 
raíces 
aproximadas. 

3.  Potencias de 
base 10. 
Utilización da 
notación 
científica para 
representar 
números 
grandes. 

4. Xerarquía das 
operacións. 

5. Elaboración e 
utilización de 
estratexias 
para o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

 

 

2.1. Utilizar 
números naturais, 
enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, e 
porcentaxes 
sinxelas, as súas 
operacións e as 
súas propiedades, 
para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información e 
resolver problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de números. 

 

 

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

 

 

 

Representa números 
moi grandes con 
notación científica 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 
 



 22 

 

 

UNIDADE 5: FRACCIÓNS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Fraccións en 
ámbitos 
cotiáns. 
Fraccións 
equivalentes. 
Comparación 
de fraccións. 
Representació
n e 
ordenación. 

2. Relación entre 
fraccións e 
decimais. 
Conversión. 

3. Elaboración e 
utilización de 
estratexias 
para o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

 

 

  

2.1. Utilizar 
números 
fraccionarios, as 
súas operacións e 
as súas 
propiedades, para 
recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información e 
resolver 
problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 
 

2.1.1. Identifica os  
números decimais e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

Identifica os  
números decimais e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de números. 

 

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

 Realiza operacións 
de conversión entre 
números decimais e 
fraccionarios, acha 
fraccións 
equivalentes e 
simplifica fraccións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

 

 

 

UNIDADE 6:  OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 Consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Operacións 
con fraccións. 

2. Xerarquía das 
operacións. 

3. Resolución de 
problemas. 

4. Elaboración e 
utilización de 

2.1. Utilizar números 
fraccionarios, as 
súas operacións e as 
súas propiedades, 
para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información e 
resolver problemas 

2.1.1. Identifica os  
números 
fraccionarios e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

Identifica os  
números 
fraccionarios e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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estratexias 
para o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

 

 

 

relacionados coa 
vida diaria. 
 
 
 

2.1.2. Calcula o valor 
de expresións 
numéricas con  
números 
fraccionarios 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

Calcula o valor de 
expresións 
numéricas con  
números 
fraccionarios 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

 

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de números. 

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

2.3. Desenvolver, 
en casos sinxelos, 
a competencia no 
uso de operacións 
combinadas como 
síntese da 
secuencia de 
operacións 
aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de 
cálculo mental. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  
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UNIDADE 7:  NÚMEROS DECIMAIS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Números 
decimais: 
representaci
ón, 
ordenación e 
operacións. 

2. Xerarquía 
das 
operacións. 

3. Elaboración 
e utilización 
de 
estratexias 
para o 
cálculo 
mental, para 
o cálculo 
aproximado 
e para o 
cálculo con 
calculadora 
ou outros 
medios 
tecnolóxicos. 

 

 

 

2.1. Utilizar números 
decimais, as súas 
operacións e as súas 
propiedades, para 
recoller, transformar e 
intercambiar 
información e resolver 
problemas 
relacionados coa vida 
diaria. 
 
 
 

2.1.1. Identifica os  
números decimais e 
utilízaos para 
representar, ordenar 
e interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

Identifica os  
números decimais 
e utilízaos para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.1.2. Calcula o 
valor de expresións 
numéricas con  
números decimais 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

Calcula o valor de 
expresións 
numéricas con  
números decimais 
mediante as 
operacións 
elementais e  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

 

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.2. Coñecer e 
utilizar propiedades 
e novos 
significados dos 
números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de números. 

 

2.2.6. Realiza 
operacións de 
redondeo e 
truncamento de 
números decimais, 
coñecendo o grao 
de aproximación, e 
aplícao a casos 
concretos. 

Realiza operacións 
de redondeo e 
truncamento de 
números decimais, 
coñecendo o grao 
de aproximación, e 
aplícao a casos 
concretos. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 8:  PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 
 

 

 
 
 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

Consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Cálculos con 
porcentaxes 
(mental, 
manual e con 
calculadora). 
Aumentos e 
diminucións 
porcentuais. 

2. Razón, 
proporción e 
taxa. Taxa 
unitaria. 
Factores de 
conversión. 
Magnitudes 
directamente 
proporcionais
. Constante 
de 
proporcionali
dade. 

3.  Resolución 
de problemas 
nos que 
interveña a 
proporcionali
dade directa 
ou variacións 
porcentuais. 
Repartición 
directamente 
proporcional. 

2.4. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita ou 
con calculadora), 
usando diferentes 
estratexias que 
permitan simplificar 
as operacións con 
números enteiros, 
fraccións, decimais e 
porcentaxes, e 
estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados obtidos. 

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

 

Desenvolve 
estratexias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos 
ou aproximados. 

 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

 

 

Realiza cálculos 
sinxelos con 
números naturais, 
enteiros, 
fraccionarios e 
decimais. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

2.5. Utilizar diferentes 
estratexias (emprego 
de táboas, obtención 
e uso da constante 
de proporcionalidade, 
redución á unidade, 
etc.) para obter 
elementos 
descoñecidos nun 
problema a partir 
doutros coñecidos en 
situacións da vida 
real nas que existan 
variacións 
porcentuais e 
magnitudes 
directamente 
proporcionais. 

 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 9:  ÁLXEBRA 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Iniciación á 
linguaxe 
alxébrica. 

2. Tradución de 
expresións da 
linguaxe cotiá, 
que representen 
situacións reais, 
á alxébrica, e 
viceversa. 

3. Significados e 
propiedades 
dos números en 
contextos 
diferentes ao do 
cálculo: 
números 
triangulares, 
cadrados, 
pentagonais, 
etc. 

4. A linguaxe 
alxébrica para 
xeneralizar 
propiedades e 
simbolizar 
relacións. 
Obtención de 
fórmulas e 
termos xerais 
baseada na 
observación de 
pautas e 
regularidades. 
Valor numérico 
dunha 
expresión 
alxébrica. 

5. Ecuacións de 
primeiro grao 
cunha incógnita 
(métodos 
alxébrico e 
gráfico). 
Resolución. 
Interpretación 
das solucións. 
Ecuacións sen 
solución. 
Resolución de 
problemas. 

2.6. Analizar 
procesos 
numéricos 
cambiantes, 
identificando os 
patróns e as leis 
xerais que os 
rexen, utilizando a 
linguaxe alxébrica 
para expresalos, 
comunicalos e 
realizar predicións 
sobre o seu 
comportamento 
ao modificar as 
variables, e 
operar con 
expresións 
alxébricas. 

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

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

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

Identifica 
propiedades e leis 
xerais a partir do 
estudo de 
procesos 
numéricos 
recorrentes ou 
cambiantes, 
expresándoas 
mediante a 
linguaxe alxébrica. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.7. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 
resolver 
problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de 
primeiro grao, 
aplicando para a 
súa resolución 
métodos 
alxébricos ou 
gráficos, e 
contrastar os 
resultados 
obtidos. 

2.7.1. Comproba, 
dada unha 
ecuación, se un 
número é solución 
desta. 

Comproba, dada 
unha ecuación, se 
un número é 
solución desta. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

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

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 10:  RECTAS E ÁNGULOS 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Elementos 
básicos da 
xeometría do 
plano. 
Relacións e 
propiedades 
de figuras no 
plano: 
paralelismo e 
perpendiculari
dade. 

2. Ángulos e as 
súas relacións. 

3. Medida e 
cálculo de 
ángulos de 
figuras planas. 

4. Construcións 
xeométricas 
sinxelas: 
mediatriz e 
bisectriz. 
Propiedades. 

3.1. Recoñecer e 
describir figuras 
planas, os seus 
elementos e as súas 
propiedades 
características para 
clasificalas, identificar 
situacións, describir o 
contexto físico e 
abordar problemas da 
vida cotiá. 

3.1.1. Recoñece e 
describe as 
propiedades 
características dos 
polígonos regulares 
(ángulos interiores, 
ángulos centrais, 
diagonais, 
apotema, simetrías, 
etc.). 

    Recoñece e 
describe as 
propiedades 
elementais dos 
polígonos 
regulares. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 

 

 

 

UNIDADE 11:  FIGURAS XEOMÉTRICAS. ÁREAS, PERÍMETROS E 
VOLUMES 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.       Figuras planas 
elementais: 
triángulo, 
cadrado e 
figuras 
poligonais. 

2.       Clasificación 
de triángulos e 
cuadriláteros. 
Propiedades e 
relacións. 

3.       Cálculo de 

3.1. Recoñecer e 
describir figuras 
planas, os seus 
elementos e as súas 
propiedades 
características para 
clasificalas, identificar 
situacións, describir o 
contexto físico e 
abordar problemas 
da vida cotiá. 

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

Define os elementos 
básicos dos 
triángulos, trázaos e 
clasifícaos 
atendendo tanto aos 
seus lados como 
aos seus ángulos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  
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áreas e 
perímetros de 
figuras planas. 
Cálculo de 
áreas por 
descomposición 
en figuras 
simples. 

4.       Circunferencia, 
círculo, arcos e 
sectores 
circulares. 

5.       Poliedros e 
corpos de 
revolución: 
elementos 
característicos 
e clasificación. 
Áreas e 
volumes. 

6.       Propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 
Cálculo de 
lonxitudes, 
superficies e 
volumes do 
mundo físico. 

7.      Uso de 
ferramentas 
informáticas 
para estudar 
formas, 
configuracións 
e relacións 
xeométricas. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.1.4. Identifica as 
propiedades 
xeométricas que 
caracterizan os 
puntos da 
circunferencia e o 
círculo. 

Identifica as 
propiedades 
xeométricas que 
caracterizan os 
puntos da 
circunferencia e o 
círculo. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.2. Utilizar 
estratexias, 
ferramentas 
tecnolóxicas e 
técnicas simples da 
xeometría analítica 
plana para a 
resolución de 
problemas de 
perímetros, áreas e 
ángulos de figuras 
planas, utilizando a 
linguaxe matemática 
axeitada, e expresar 
o procedemento 
seguido na 
resolución. 

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

Resolve problemas 
sinxelos 
relacionados con 
distancias, 
perímetros, 
superficies e 
ángulos de figuras 
planas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Calcula a lonxitude 
da circunferencia e 
a área do círculo, e 
aplícaas para 
resolver problemas 
xeométricos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.3. Analizar corpos 
xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e 
identificar os seus 
elementos 
característicos 
(vértices, arestas, 
caras, 
desenvolvementos 
planos, seccións ao 
cortar con planos, 
corpos obtidos 

3.3.1. Analiza e 
identifica as 
características de 
corpos 
xeométricos, 
utilizando a 
linguaxe 
xeométrica 
axeitada. 

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

3.3.2. Constrúe 
seccións sinxelas 
dos corpos 
xeométricos, a 

Constrúe seccións 
sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir 
de cortes con 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

partir de cortes con 
planos, 
mentalmente e 
utilizando os 
medios 
tecnolóxicos 
axeitados. 

planos. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

3.4. Resolver 
problemas que leven 
consigo o cálculo de 
lonxitudes, 
superficies e volumes 
do mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
 
UNIDADE 12:  GRÁFICAS DE FUNCIÓNS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Coordenadas 
cartesianas: 
representación 
e identificación 
de puntos nun 
sistema de 
eixes 
coordenados. 

2. Concepto de 
función: 
variable 
dependente e 
independente. 
Formas de 
presentación 
(linguaxe 
habitual, táboa, 
gráfica e 
fórmula).  

4.1. Coñecer, 
manexar e 
interpretar o 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

4.1.1. Localiza 
puntos no plano a 
partir das súas 
coordenadas e 
nomea puntos do 
plano escribindo as 
súas coordenadas. 

Localiza puntos no 
plano a partir das 
súas coordenadas 
e nomea puntos 
do plano 
escribindo as súas 
coordenadas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

4.2. Manexar as 
formas de 
presentar unha 
función (linguaxe 
habitual, táboa 
numérica, gráfica 
e ecuación, 
pasando dunhas 
formas a outras e 
elixindo a mellor 
delas en función 
do contexto). 

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

Pasa dunhas 
formas de 
representación 
dunha función 
sinxela a outras. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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3. Funcións 
lineais. Cálculo, 
interpretación e 
identificación 
da pendente da 
recta. 
Representación
s da recta a 
partir da 
ecuación e 
obtención da 
ecuación a 
partir dunha 
recta. 

4.  Utilización de 
calculadoras 
gráficas e 
software 
específico para 
a construción e 
a interpretación 
de gráficas. 

4.3. Comprender 
o concepto de 
función.  

4.3.1. Recoñece se 
unha gráfica 
representa ou non 
unha función. 

Recoñece se unha 
gráfica representa 
ou non unha 
función. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

4.4. Recoñecer, 
representar e 
analizar as 
funcións lineais, e 
utilizalas para 
resolver 
problemas. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

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

Estuda situacións 
reais sinxelas e, 
apoiándose en 
recursos 
tecnolóxicos, 
identifica o modelo 
matemático 
funcional (lineal ou 
afín) máis axeitado 
para explicalas,. 

 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

 

 

 

UNIDADE 13:  ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Poboación e 
individuo. 
Mostra. 
Variables 
estatísticas 

2. Variables 

5.1. Formular 
preguntas 
axeitadas para 
coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e 

5.1.1. Comprende o 
significado de 
poboación, mostra e 
individuo desde o 
punto de vista da 
estatística, entende 
que as mostras se 

Comprende o 
significado de 
poboación, mostra e 
individuo desde o 
punto de vista da 
estatística, entende 
que as mostras se 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 



 31 

 

 

cualitativas e 
cuantitativas. 

3. Frecuencias 
absolutas, 
relativas e 
acumuladas. 

4. Organización 
en táboas de 
datos 
recollidos 
nunha 
experiencia. 

5. Diagramas 
de barras e 
de sectores. 
Polígonos de 
frecuencias. 

6. Medidas de 
tendencia 
central. 

7. Utilización 
de 
calculadoras 
e 
ferramentas 
tecnolóxicas 
para o 
tratamento 
de datos, 
creación e 
interpretació
n de gráficos 
e 
elaboración 
de informes  

8. Fenómenos 
determinista
s e 
aleatorios. 

9. Formulación 
de 
conxecturas 
sobre o 
comportame
nto de 
fenómenos 
aleatorios 
sinxelos e 
deseño de 
experiencias 
para a súa 
comprobació
n 

10. Frecuencia 
relativa dun 
suceso e a 
súa 
aproximació
n á 
probabilidad
e mediante a 

recoller, organizar 
e presentar datos 
relevantes para 
respondelas, 
utilizando os 
métodos 
estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas 
adecuadas, 
organizando os 
datos en táboas e 
construíndo 
gráficas, 
calculando os 
parámetros 
relevantes e 
obtendo 
conclusións 
razoables a partir 
dos resultados 
obtidos. 
 

empregan para obter 
información da 
poboación cando son 
representativas, e 
aplícaos a casos 
concretos. 

empregan para obter 
información da 
poboación cando son 
representativas, e 
aplícaos a casos 
concretos. 

verbais. 

 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Calcula a media 
aritmética, a mediana 
(intervalo mediano) e 
a moda (intervalo 
modal). 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais 

5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, 
xerar gráficas 
estatísticas, 
calcular 
parámetros 
relevantes e 
comunicar os 
resultados obtidos 
que respondan ás 
preguntas 
formuladas 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

5.2.2. Utiliza as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación para 
comunicar información 

Utiliza as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para 
comunicar información 
resumida e relevante 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 
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simulación 
ou 
experimenta
ción. 

11. Sucesos 
elementais 
equiprobable
s e non 
equiprobable
s. 

12. Espazo 
mostral en 
experimento
s sinxelos. 
Táboas e 
diagramas 
de árbore 
sinxelos. 

13. Cálculo de 
probabilidad
es mediante 
a regra de 
Laplace en 
experimento
s sinxelos. 

previamente sobre 
a situación 
estudada. 

resumida e relevante 
sobre unha variable 
estatística analizada. 

sobre unha variable 
estatística analizada. 

 

5.3. Diferenciar os 
fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, 
valorando a 
posibilidade que 
ofrecen as 
matemáticas para 
analizar e facer 
predicións 
razoables acerca 
do comportamento 
dos aleatorios a 
partir das 
regularidades 
obtidas ao repetir 
un número 
significativo de 
veces a 
experiencia 
aleatoria, ou o 
cálculo da súa 
probabilidade. 

5.3.1. Identifica os 
experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

Identifica os 
experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.3.2. Calcula a 
frecuencia relativa dun 
suceso mediante a 
experimentación. 

Calcula a frecuencia 
relativa dun suceso 
mediante a 
experimentación. 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

 Realiza predicións 
sobre un fenómeno 
aleatorio. 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

5.4. Inducir a 
noción de 
probabilidade a 
partir do concepto 
de frecuencia 
relativa e como 
medida de 
incerteza asociada 
aos fenómenos 
aleatorios, sexa ou 
non posible a 
experimentación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

5.4.2. Distingue entre 
sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

Distingue entre 
sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

   - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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2º E.S.O.  

TEMPORALIZACIÓN 

Tendo en conta que o actual curso lectivo consta de 157 días lectivos e que a materia se imparte os 

cinco días da semana, proponse unha temporalización para un total de 155 sesións. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Sesións previstas 

1. Números enteiros. 10 

2. Números racionais. 12 

3. Operaciones con fraccións 10 

4. Proporcionalidade e porcentaxes. 11 

5. Linguaxe alxébrica. 12 

6. Ecuacións. 15 

7. Sistemas de ecuacións. 12 

8. Xeometría no plano. 18 

9. Corpos xeométricos.. 15 

10. Semellanza. 10 

11. Funcións. 18 

12. Estatística. 6 

13. Probabilidade. 6 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIA DE CONTIDOS, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. CRITERIOS, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

O Bloque 1 é común a todas as unidades e avaliarase ao longo de todo o curso. 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 1.1. Planificación 
e expresión 
verbal do 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

 1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: 
revisión das 
operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación e 
interpretación 
das solucións no 
contexto da 
situación, 

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

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

 Valora a información 
dun enunciado. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

 Resolve problemas.  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 
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procura doutras 
formas de 
resolución, etc. 

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

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

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

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

 Identifica patróns e 
regularidades en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

 Utiliza as leis 
matemáticas 
achadas para 
realizar simulacións 
e predicións sobre 
os resultados 
esperables. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

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

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

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

 Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, revisando 
o proceso de 
resolución e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución . 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

 1.4.2. Formúlase 
novos problemas, a 

 Formúlase novos 
problemas, a partir 

 

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

de un resolto e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

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

 Expón  o proceso 
seguido ademais 
das conclusións 
obtidas. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

 1.6.1. Identifica 
situacións 
problemáticas da 
realidade 
susceptibles de 
conter problemas de 
interese. 

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

 Establece conexións 
entre un problema 
do mundo real e o 
mundo matemático 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

 1.6.3. Usa, elabora 
ou constrúe modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 

 Usa  modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 
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resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

problema . 

 1.6.4. Interpreta a 
solución matemática 
do problema no 
contexto da 
realidade. 

 Interpreta a solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

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

 Realiza simulacións 
e predicións, en 
contexto real, para 
valorar a adecuación 
e as limitacións dos 
modelos. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

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

 Reflexiona sobre o 
proceso e valora 
outras opinións. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  
Observación. 

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

 1.8. Desenvolver e 
cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

 Formúlase a 
resolución de retos e 
problemas 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

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

actitudes de 
curiosidade e 
indagación 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo.  

 Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

  -  Observación. 

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

 1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
a resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

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

 Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas ou de 
investigación 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

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

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

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

 Reflexiona sobre os 
problemas resoltos e 
os procesos 
desenvolvidos 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

 1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización 
de datos. 

– Elaboración e 
creación de 
representación
s gráficas de 
datos 
numéricos, 

 1.11. Empregar as 
ferramentas 
tecnolóxicas 
axeitadas, de 
forma autónoma, 
realizando cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, 
facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 
mediante 
simulacións ou 
analizando con 

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

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

 

- -  Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

  -  Observación. 

 1.11.2. Utiliza 
medios tecnolóxicos 
para facer 
representacións 

 Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
facer 
representacións 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 
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funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión 
de conceptos 
e propiedades 
xeométricas 
ou funcionais e 
a realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de 
simulacións e  
elaboración de 
predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e os 
resultados e 
as conclusións 
obtidos. 

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

sentido crítico 
situacións diversas 
que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

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

gráficas de funcións  -  Observación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

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

 Recrea ámbitos e 
obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

 -  Observación. 

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

 Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
tratar datos e 
gráficas estatísticas 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

 1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización 
de datos. 

– Elaboración e 
creación de 
representación
s gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión 

 1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 
maneira habitual 
no proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en 
internet ou noutras 
fontes, elaborando 
documentos 
propios, facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 

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

 Elabora documentos 
dixitais propios 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

 1.12.2. Utiliza os 
recursos creados 
para apoiar a 
exposición oral dos 
contidos traballados 

 Utiliza os recursos 
creados para apoiar 
a exposición oral dos 
contidos traballados 

-  

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 
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de conceptos 
e propiedades 
xeométricas 
ou funcionais e 
a realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico. 

– Deseño de 
simulacións e  
elaboración de 
predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e os 
resultados e 
as conclusións 
obtidos. 

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

ámbitos 
apropiados para 
facilitar a 
interacción. 

na aula. na aula.     -  Observación. 

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

 Usa adecuadamente 
os medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar 
o seu proceso de 
aprendizaxe 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

 1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

 Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

-  

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

 
 

UNIDADE 1: NÚMEROS ENTEIROS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Números 
enteiros: 
representación, 
ordenación na 
recta numérica 
e operacións. 
Operacións con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

2. Potencias de 
números 
enteiros e 

 2.1. Utilizar números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, e 
porcentaxes 
sinxelas, as súas 
operacións e as 
súas propiedades, 
para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información, e 
resolver 

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

 Identifica os 
números enteiros 
e utilízaos para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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fraccionarios 
con expoñente 
natural: 
operacións. 

3. Potencias de 
base 10. 
Utilización da 
notación 
científica para 
representar 
números 
grandes. 

4. Cadrados 
perfectos. 
Raíces 
cadradas. 
Estimación e 
obtención de 
raíces 
aproximadas. 

5. Xerarquía das 
operacións. 

6.  Elaboración e 
utilización de 
estratexias para 
o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con calculadora. 

problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 

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

Calcula o valor de 
expresións con 
números enteiros 
mediante as 
operacións 
elementais e 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Emprega 
axeitadamente os 
números enteiros 
e as súas 
operacións, para 
resolver 
problemas cotiáns 
contextualizados 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 2.2. Coñecer e 
utilizar 
propiedades e 
novos significados 
dos números en 
contextos de 
paridade, 
divisibilidade e 
operacións 
elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos 
tipos de números. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Utiliza a notación 
científica para  
representar 
números moi 
grandes. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 2.3. Desenvolver, en 
casos sinxelos, a 
competencia no 
uso de operacións 
combinadas como 
síntese da 
secuencia de 
operacións 

 2.3.1. Realiza 
operacións 
combinadas entre 
números enteiros, 
decimais e 
fraccionarios, con 
eficacia, mediante 
o cálculo mental, 

Realiza 
operacións 
combinadas entre 
números enteiros 
respectando a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de 
cálculo mental. 

algoritmos de lapis 
e papel, 
calculadora ou 
medios 
tecnolóxicos, 
utilizando a 
notación máis 
axeitada e 
respectando a 
xerarquía das 
operacións. 

 2.4. Elixir a forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita 
ou con 
calculadora), 
usando 
estratexias que 
permitan 
simplificar as 
operacións con 
números enteiros, 
fraccións, 
decimais e 
porcentaxes, e 
estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados 
obtidos. 

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

 Desenvolve 
estratexias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos 
ou aproximados 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Realiza cálculos 
con números 
enteiros. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 

 
 
UNIDADE 2: NÚMEROS DECIMAIS E FRACCIÓNS 

 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. 1. Fraccións en 
ámbitos cotiáns. 
Fraccións 
equivalentes. 
Comparación de 
fraccións. 
Representación, 
ordenación e 
operacións. 

2. 2. Números 
decimais: 
representación, 

 2.1. Utilizar números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, e 
porcentaxes 
sinxelas, as súas 
operacións e as 
súas propiedades, 
para recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información, e 

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

    Identifica os 
números 
fraccionarios e 
decimais e 
utilízaos para 
representar, 
ordenar e 
interpretar 
axeitadamente a 
información 
cuantitativa. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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ordenación e 
operacións. 

3. 3. Relación entre 
fraccións e 
decimais. 
Conversión e 
operacións. 

 

resolver 
problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 

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

    Calcula o valor de 
expresións 
numéricas con 
números 
fraccionarios e 
decimais mediante 
as operacións 
elementais e 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

    Emprega 
axeitadamente os  
números 
fraccionarios e 
decimais e as súas 
operacións, para 
resolver problemas 
cotiáns 
contextualizados 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

2.2. Coñecer e utilizar 
propiedades e novos 
significados dos 
números en contextos 
de paridade, 
divisibilidade e 
operacións elementais, 
mellorando así a 
comprensión do 
concepto e dos tipos 
de números. 

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

    Realiza 
operacións de 
conversión entre 
números decimais 
e fraccionarios, 
acha fraccións 
equivalentes e 
simplifica 
fraccións. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais 

 

 
 

UNIDADE 3: OPERACIÓNS CON  FRACCIÓNS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.  Relación 
entre fraccións 
e decimais. 
Conversión e 
operacións. 

2.  Potencias de 
números 
enteiros e 
fraccionarios 
con expoñente 

 2.1. Utilizar 
números 
naturais, enteiros, 
fraccionarios e 
decimais, e 
porcentaxes 
sinxelas, as súas 
operacións e as 
súas 
propiedades, 
para recoller, 

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

    Calcula o valor de 
expresións 
numéricas con 
números 
fraccionarios 
mediante as 
operacións 
elementais e 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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natural:  
operacións. 

3. Xerarquía das 
operacións. 

4. Elaboración e 
utilización de 
estratexias 
para o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con 
calculadora. 

 

transformar e 
intercambiar 
información, e 
resolver 
problemas 
relacionados coa 
vida diaria. 

xerarquía das 
operacións. 

operacións. 

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

    Emprega 
axeitadamente os  
números 
fraccionarios e as 
súas operacións, 
para resolver 
problemas cotiáns 
contextualizados 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 2.3. Desenvolver, 
en casos 
sinxelos, a 
competencia no 
uso de 
operacións 
combinadas 
como síntese da 
secuencia de 
operacións 
aritméticas, 
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións ou 
estratexias de 
cálculo mental. 

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

    Realiza 
operacións 
combinadas entre 
números 
fraccionarios 
respectando a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 2.4. Elixir a forma 
de cálculo 
apropiada 
(mental, escrita 
ou con 
calculadora), 
usando 
estratexias que 
permitan 
simplificar as 
operacións con 
números 
enteiros, 
fraccións, 
decimais e 
porcentaxes, e 
estimando a 
coherencia e a 
precisión dos 
resultados 
obtidos. 

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

Desenvolve 
estratexias de 
cálculo mental 
para realizar 
cálculos exactos 
ou aproximados. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Realiza cálculos 
con números  
fraccionarios. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 4:  PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES  
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Cálculos con 
porcentaxes 
(mental, 
manual e con 
calculadora). 
Aumentos e 
diminucións 
porcentuais. 

2. Razón, 
proporción e 
taxa.Taxa 
unitaria. 
Factores de 
conversión. 
Magnitudes 
directa e 
inversamente 
proporcionais. 
Constante de 
proporcionalida
de. 

3. Resolución de 
problemas nos 
que interveña a 
proporcionalida
de directa ou 
inversa, ou 
variacións 
porcentuais. 
Reparticións 
directa e 
inversamente 
proporcionais 

 2.5. Utilizar 
diferentes 
estratexias 
(emprego de 
táboas, 
obtención e uso 
da constante de 
proporcionalidad
e, redución á 
unidade, etc.) 
para obter 
elementos 
descoñecidos 
nun problema a 
partir doutros 
coñecidos en 
situacións da 
vida real nas 
que existan 
variacións 
porcentuais e 
magnitudes 
directa ou 
inversamente 
proporcionais. 

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

    Emprega relacións 
de 
proporcionalidade 
numérica  para 
resolver problemas 
en situacións 
cotiás. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 5: ÁLXEBRA 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Tradución de 
expresións da 
linguaxe cotiá que 
representen 
situacións reais, á 
alxébrica, e 
viceversa. 

2. Significados e 
propiedades dos 
números en 
contextos 
diferentes ao do 
cálculo (números 
triangulares, 
cadrados, 
pentagonais, etc.). 

3. Linguaxe alxébrica 
para xeneralizar 
propiedades e 
simbolizar 
relacións. 
Obtención de 
fórmulas e termos 
xerais baseada na 
observación de 
pautas e 
regularidades. 
Valor numérico 
dunha expresión 
alxébrica. 

4.  Operacións con 
expresións 
alxébricas 
sinxelas. 
Transformación e 
equivalencias. 
Identidades. 
Operacións con 
polinomios en 
casos sinxelos. 

 2.6. Analizar 
procesos 
numéricos 
cambiantes, 
identificando os 
patróns e leis 
xerais que os 
rexen, utilizando 
a linguaxe 
alxébrica para 
expresalos, 
comunicalos e 
realizar 
predicións sobre 
o seu 
comportamento 
ao modificar as 
variables, e 
operar con 
expresións 
alxébricas. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

    Expresa mediante 
a linguaxe 
alxébrica 
propiedades e leis 
xerais. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 6:  ECUACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

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

  

 2.7. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 
resolver 
problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de 
primeiro e 
segundo grao, e 
sistemas de 
ecuacións, 
aplicando para a 
súa resolución 
métodos 
alxébricos ou 
gráficos, e 
contrastando os 
resultados 
obtidos. 

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

   Comproba, dada 
unha ecuación, 
se un número ou 
uns números é 
ou son solución 
desta. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

   Formula 
alxebricamente 
unha situación da 
vida real sinxela 
mediante 
ecuacións de 
primeiro e 
segundo grao, 
resólveas e 
interpreta o 
resultado obtido. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
UNIDADE 7: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 1. Sistemas de 
dúas ecuacións 
lineais con dúas 
incógnitas. 
Métodos 
alxébricos de 
resolución e 
método gráfico. 
Resolución de 
problemas. 

 2.7. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para simbolizar e 
resolver 
problemas 
mediante a 
formulación de 
ecuacións de 
primeiro e 
segundo grao, e 
sistemas de 

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

   Comproba, dado 
un  sistema, se 
un número ou 
uns números é 
ou son solución 
deste. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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ecuacións, 
aplicando para a 
súa resolución 
métodos 
alxébricos ou 
gráficos, e 
contrastando os 
resultados 
obtidos. 

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

   Formula 
alxebricamente 
unha situación da 
vida real sinxela 
mediante 
sistemas de 
ecuacións lineais 
con dúas 
incógnitas, 
resólveos e 
interpreta o 
resultado obtido. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
UNIDADE 8: TEOREMA DE PITÁGORAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 1. Triángulos 
rectángulos. 
Teorema de 
Pitágoras. 
Xustificación 
xeométrica e 
aplicacións. 

 3.1. Recoñecer o 
significado 
aritmético do 
teorema de 
Pitágoras 
(cadrados de 
números e ternas 
pitagóricas) e o 
significado 
xeométrico (áreas 
de cadrados 
construídos sobre 
os lados), e 
empregalo para 
resolver 
problemas 
xeométricos. 

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

   Comprende os 
significados 
aritmético e 
xeométrico do 
teorema de 
Pitágoras. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 9:  SEMELLANZA 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 1. Semellanza: 
figuras 
semellantes. 
Criterios de 
semellanza. 
Razón de 
semellanza e 
escala. Razón 
entre lonxitudes, 
áreas e volumes 
de corpos 
semellantes. 

 3.2. Analizar e 
identificar figuras 
semellantes, 
calculando a 
escala ou razón 
de semellanza e a 
razón entre 
lonxitudes, áreas 
e volumes de 
corpos 
semellantes. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
UNIDADE 10:  CORPOS XEOMÉTRICOS. ÁREAS E VOLUMES 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Poliedros e 
corpos de 
revolución: 
elementos 
característicos
; clasificación. 
Áreas e 
volumes. 

2.  Propiedades, 
regularidades 
e relacións 
dos poliedros. 
Cálculo de 
lonxitudes, 
superficies e 
volumes do 

 3.3. Analizar corpos 
xeométricos 
(cubos, 
ortoedros, 
prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos e 
esferas) e 
identificar os seus 
elementos 
característicos 
(vértices, arestas, 
caras, 
desenvolvemento
s planos, 
seccións ao 
cortar con planos, 

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

   Identifica as 
características de 
corpos 
xeométricos 
utilizando a 
linguaxe 
xeométrica 
axeitada. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Constrúe seccións 
sinxelas dos 
corpos 
xeométricos. 

 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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mundo físico. 

3.  Uso de 
ferramentas 
informáticas 
para estudar 
formas, 
configuracións 
e relacións 
xeométricas. 

corpos obtidos 
mediante 
seccións, 
simetrías, etc.). 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 3.4. Resolver 
problemas que 
leven consigo o 
cálculo de 
lonxitudes, 
superficies e 
volumes do 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades e 
relacións dos 
poliedros. 

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

  Resolve 
problemas 
sinxelos da 
realidade 
mediante o cálculo 
de áreas e 
volumes de 
corpos 
xeométricos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 
 
UNIDADE 11: FUNCIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

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

2. Funcións 
lineais. Cálculo, 
interpretación e 
identificación da 
pendente da recta. 
Representacións da 
recta a partir da 
ecuación e 

 4.1. Manexar as 
formas de 
presentar unha 
función (linguaxe 
habitual, táboa 
numérica, gráfica 
e ecuación), 
pasando dunhas 
formas a outras e 
elixindo a mellor 
delas en función 
do contexto. 

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

   Utiliza distintas 
formas de 
representación 
dunha función . 

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais. 

 

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

 4.2.1. Recoñece se 
unha gráfica 
representa ou non 
unha función. 

   Recoñece se unha 
gráfica representa 
ou non unha 
función. 

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais. 

 

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

 Recoñece as  
propiedades máis 
características  
dunha gráfica. 

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais. 
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obtención da 
ecuación a partir 
dunha recta. 

3. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e software 
específico para a 
construción e 
interpretación de 
gráficas. 

 4.3. Recoñecer, 
representar e 
analizar as 
funcións lineais, 
e utilizalas para 
resolver 
problemas. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais. 

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

Estuda situacións 
reais sinxelas 
apoiándose en 
recursos tecnolóxicos. 

 

- -  Probas 
escritas 
e/ou 
verbais 

 
 
 

UNIDADE 12:  ESTATÍSTICA 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Frecuencias 
absolutas, 
relativas e 
acumuladas. 

2. Organización 
en táboas de 
datos 
recollidos 
nunha 
experiencia. 

3. Diagramas de 
barras e de 
sectores. 

 5.1. Formular 
preguntas 
axeitadas para 
coñecer as 
características de 
interese dunha 
poboación e 
recoller, 
organizar e 
presentar datos 
relevantes para 
respondelas, 
utilizando os 
métodos 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 



 52 

 

 

Polígonos de 
frecuencias; 
diagramas de 
caixa e bigotes 

4. Medidas de 
tendencia 
central. 

5. Medidas de 
dispersión: 
rango e 
cuartís, 
percorrido 
intercuartílico, 
varianza e 
desviación 
típica. 

6. Utilización de 
calculadoras e 
ferramentas 
tecnolóxicas 
para o 
tratamento de 
datos, creación 
e interpretación 
de gráficos e 
elaboración de 
informes. 

estatísticos 
apropiados e as 
ferramentas 
axeitadas, 
organizando os 
datos en táboas e 
construíndo 
gráficas, 
calculando os 
parámetros 
relevantes, e 
obtendo 
conclusións 
razoables a partir 
dos resultados 
obtidos. 

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

     Calcula a media 
aritmética, a 
mediana 
(intervalo 
mediano), a 
moda (intervalo 
modal), o rango 
e os cuartís. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 5.2. Utilizar 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
organizar datos, 
xerar gráficas 
estatísticas, 
calcular 
parámetros 
relevantes e 
comunicar os 
resultados 
obtidos que 
respondan ás 
preguntas 
formuladas 
previamente 
sobre a situación 
estudada. 

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

   Emprega a 
calculadora e 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
os cálculos e 
gráficos 
estatísticos. 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais 
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UNIDADE 13: AZAR E PROBABILIDADE 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.      Fenómenos 
deterministas e 
aleatorios. 

2.      Formulación de 
conxecturas 
sobre o 
comportamento 
de fenómenos 
aleatorios 
sinxelos e 
deseño de 
experiencias 
para a súa 
comprobación. 

3.     Frecuencia 
relativa dun 
suceso e a súa 
aproximación á 
probabilidade 
mediante a 
simulación ou 
experimentación
. 

4.     Sucesos 
elementais 
equiprobables e 
non 
equiprobables. 

5.     Espazo mostral 
en 
experimentos 
sinxelos. 
Táboas e 
diagramas de 
árbore sinxelos. 

6. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a 
regra de 
Laplace en 
experimentos 
sinxelos. 

 5.3. Diferenciar os 
fenómenos 
deterministas dos 
aleatorios, 
valorando a 
posibilidade que 
ofrecen as 
matemáticas para 
analizar e facer 
predicións 
razoables acerca 
do comportamento 
dos aleatorios a 
partir das 
regularidades 
obtidas ao repetir 
un número 
significativo de 
veces a 
experiencia 
aleatoria, ou o 
cálculo da súa 
probabilidade. 

 5.3.1. Identifica os 
experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

   Distingue entre 
experimentos 
aleatorios e  
deterministas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 5.3.2. Calcula a 
frecuencia relativa 
dun suceso mediante 
a experimentación. 

   Calcula a frecuencia 
relativa dun suceso 
mediante a 
experimentación. 

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 5.4. Inducir a 
noción de 
probabilidade a 
partir do 
concepto de 
frecuencia 
relativa e como 
medida de 
incerteza 
asociada aos 
fenómenos 
aleatorios, sexa 
ou non posible a 
experimentación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 5.4.2. Distingue entre 
sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

   Distingue entre 
sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. 

-  Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

-  Probas escrita 
e/ou 
verbais. 

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

Calcula a 
probabilidade de 
sucesos asociados a 
experimentos 
sinxelos mediante a 
regra de Laplace. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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3º E.S.O.  
  

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Tendo en conta que o actual curso lectivo consta de 157 días lectivos e que a materia se imparte catro 

dos cinco días lectivos semanais, proponse unha temporalización para un total de 125 sesións. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Sesións previstas 

1. Números racionais. 8 

2. Potencias e raíces. 8 

3. Sucesións. 10 

4. Linguaxe alxébrica. 10 

5. Ecuacións. 11 

6. Sistemas de ecuacións. 8 

7. Funcións e gráficas. 10 

8. Funcións lineais e cuadráticas. 12 

9. Xeometría no plano. 10 

10. Corpos xeométricas. 10 

11. Movementos no plano. 8 

12. Estatística. 10 

13. Probabilidade. 10 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIA DE CONTIDOS. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. CRITERIOS, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

O Bloque 1 é común a todas as unidades e avaliarase ao longo de todo o curso. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.1. 
Planificación 
do proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

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

Expresa verbalmente, 
de xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

1.2. Estratexias 
e 
procedementos 
postos en 
práctica: uso 
da linguaxe 
apropiada 
(gráfica, 
numérica, 
alxébrica, etc.), 
reformulación 
do problema, 
resolver 
subproblemas, 
reconto 
exhaustivo, 
empezar por 
casos 
particulares 
sinxelos, 
buscar 
regularidades e 
leis, etc. 

1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: 
revisión das 
operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación 
e interpretación 
das solucións 
no contexto da 
situación, 
procura 

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

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

Analiza e comprende 
o enunciado dos 
problemas. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

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

Realiza estimacións 
e elabora 
conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas que 
cumpra resolver. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 
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doutras formas 
de resolución, 
etc. 

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

1.4. 
Formulación de 
proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
de xeito 
individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación 
dos informes 
correspondent
es. 

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

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

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

Utiliza as leis 
matemáticas 
atopadas para 
realizar simulacións 
e predicións sobre 
os resultados 
esperables. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

1.3. Reflexión 
sobre os 
resultados: 
revisión das 
operacións 
utilizadas, 
asignación de 
unidades aos 
resultados, 
comprobación 
e interpretación 
das solucións 
no contexto da 
situación, 

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

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

Revisa o proceso de 
resolución, e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

1.4.2. Formúlase 
novos problemas, a 
partir de un resolto, 

A partir dun 
problema resolto, 
resolve outros 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
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procura 
doutras formas 
de resolución, 
etc.  

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

problemas parecidos  
e establece 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

tarefas. 

   -  Observación. 

1.4. 
Formulación de 
proxectos e 
investigacións 
matemáticas 
escolares, en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos, 
de xeito 
individual e en 
equipo. 
Elaboración e 
presentación 
dos informes 
correspondent
es. 

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

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

1.5. Práctica 
dos procesos 
de 
matematizació
n e 
modelización, 
en contextos 
da realidade e 
matemáticos, 
de xeito 
individual e en 
equipo. 

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

1.6.1. Identifica 
situacións 
problemáticas da 
realidade susceptibles 
de conter problemas 
de interese. 

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

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

Establece conexións 
entre un problema 
do mundo real e o 
mundo matemático. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

1.6.3. Usa, elabora ou 
constrúe modelos 
matemáticos sinxelos 
que permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 

Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 



 58 

 

 

campo das 
matemáticas. 

campo das 
matemáticas. 

1.6.4. Interpreta a 
solución matemática 
do problema no 
contexto da realidade. 

Interpreta a solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

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

Realiza simulacións 
e predicións, en 
contextos reais 
sinxelos, para 
valorar a adecuación 
e as limitacións dos 
modelos. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

1.5. Práctica 
dos procesos 
de 
matematizació
n e 
modelización, 
en contextos 
da realidade e 
matemáticos, 
de xeito 
individual e en 
equipo. 

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

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

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

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

1.5. Práctica 
dos procesos 
de 
matematizació
n e 
modelización, 
en contextos 
da realidade e 
matemáticos, 
de xeito 
individual e en 
equipo. 

1.8. Desenvolver e 
cultivar as 
actitudes persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

   -  Observación. 

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

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

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

 -  Observación. 

1.8.4. Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 

Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 

-  

- -  Revisión de 
caderno e 
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indagación, xunto con 
hábitos de formular e 
formularse preguntas, 
e procurar respostas 
adecuadas, tanto no 
estudo dos conceptos 
como na resolución de 
problemas. 

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

tarefas. 

   -  Observación. 

1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo. 

Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

 

- -  Actividades  en 
equipo 

 -  Observación. 

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

1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante 
a resolución de 
situacións 
descoñecidas. 

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

Toma decisións nos 
procesos de 
resolución de 
problemas e de 
investigación. 

 

- -  Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

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

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

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

    -  Observación. 

1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización 
de datos.  

– Elaboración 
e creación 
de 
representaci
óns gráficas 
de datos 
numéricos, 
funcionais ou 

1.11. Empregar as 
ferramentas 
tecnolóxicas 
adecuadas, de 
xeito autónomo, 
realizando cálculos 
numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos, 
facendo 
representacións 
gráficas, recreando 
situacións 
matemáticas 
mediante 
simulacións ou 
analizando con 
sentido crítico 
situacións diversas 

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

 

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

 

-  

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

1.11.2. Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
facer representacións 
gráficas de funcións 
con expresións 

Utiliza medios 
tecnolóxicos para 
facer 
representacións 
gráficas de funcións 

-  

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 
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estatísticos. 

– Facilitación 
da 
comprensión 
de conceptos 
e 
propiedades 
xeométricas 
ou 
funcionais, e 
realización 
de cálculos 
de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións 
e 
elaboración 
de predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración 
de informes 
e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a 
cabo e as 
conclusións 
e os 
resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicació
n e 
compartición, 
en ámbitos 
apropiados, 
da 
información 
e as ideas 
matemáticas. 

que axuden á 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos ou á 
resolución de 
problemas. 

 

alxébricas complexas 
e extraer información 
cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

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

   -  Observación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

   -  Observación. 

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

Recrea ámbitos e 
obxectos 
xeométricos con 
ferramentas 
tecnolóxicas 
interactivas para 
amosar e 
comprender 
propiedades 
xeométricas. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

   -  Observación. 

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

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

-  

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización 
de datos.  

– Elaboración 
e creación 
de 

1.12. Utilizar as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación de 
maneira habitual 
no proceso de 
aprendizaxe, 
procurando, 
analizando e 
seleccionando 
información 
salientable en 
internet ou noutras 
fontes, elaborando 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

   -  Observación. 
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representaci
óns gráficas 
de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación 
da 
comprensión 
de conceptos 
e 
propiedades 
xeométricas 
ou 
funcionais, e 
realización 
de cálculos 
de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións 
e 
elaboración 
de predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración 
de informes 
e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a 
cabo e as 
conclusións 
e os 
resultados 
obtidos. 

– Consulta, 
comunicació
n e 
compartición, 
en ámbitos 
apropiados, 
da 
información 
e as ideas 
matemáticas. 

documentos 
propios, facendo 
exposicións e 
argumentacións 
destes, e 
compartíndoos en 
ámbitos 
apropiados para 
facilitar a 
interacción. 

difusión. 

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

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

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

  -  Observación. 

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

Usa axeitadamente 
os medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar 
o seu proceso de 
aprendizaxe. 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e 
tarefas. 

Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e 
tarefas. 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 
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UNIDADE 1:  FRACCIÓNS E DECIMAIS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Números 
racionais. 
Transformació
n de fraccións 
en decimais e 
viceversa. 
Números 
decimais 
exactos e 
periódicos. 
Fracción 
xeratriz. 

2. Operacións 
con fraccións 
e decimais. 
Cálculo 
aproximado e 
redondeo. 
Cifras 
significativas. 
Erro absoluto 
e relativo.  

3. Xerarquía de 
operacións. 

 

2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais, 
as raíces e outros 
números radicais 
para operar con eles, 
utilizando a forma de 
cálculo e notación 
adecuada, para 
resolver problemas 
da vida cotiá, e 
presentar os 
resultados coa 
precisión requirida. 

2.1.1. Recoñece 
distintos tipos de 
números (naturais, 
enteiros e 
racionais), indica o 
criterio utilizado 
para a súa 
distinción e 
utilízaos para 
representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información 
cuantitativa. 

Recoñece os 
números racionais e 
decimais e utilízaos 
para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información 
cuantitativa. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

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

Distingue entre 
decimais finitos e 
decimais infinitos 
periódicos, e indica 
neste caso o grupo 
de decimais que  ou 
forman período. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.1.3. Acha a 
fracción xeratriz 
correspondente a 
un decimal exacto 
ou periódico. 

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

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Realiza 
aproximacións por 
defecto e por exceso 
dun número en 
problemas 
contextualizados. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.1.6. Aplica 
axeitadamente 
técnicas de 
truncamento e 
redondeo en 
problemas 
contextualizados, 
recoñecendo os 

Aplica 
axeitadamente 
técnicas de 
truncamento e 
redondeo en 
problemas 
contextualizados. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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erros de 
aproximación en 
cada caso para 
determinar o 
procedemento 
máis adecuado. 

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

Expresa o resultado 
dun problema 
utilizando a unidade 
de medida 
adecuada, en forma 
de número decimal, 
redondeándoo de 
acordo coa natureza 
dos datos. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Calcula o valor de 
expresións 
numéricas  
aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  
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UNIDADE 2: POTENCIAS E RAÍCES 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Potencias de 
números 
racionais 
con 
expoñente 
enteiro. 
Significado e 
uso. 

2. Potencias de 
base 10. 
Aplicación 
para a 
expresión de 
números moi 
pequenos. 
Operacións 
con números 
expresados 
en notación 
científica. 

3. Raíces 
cadradas. 
Raíces non 
exactas. 
Expresión 
decimal. 
Expresións 
radicais: 
transformaci
ón e 
operacións. 

4. Xerarquía de 
operacións. 

 

2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais, 
as raíces e outros 
números radicais 
para operar con eles, 
utilizando a forma de 
cálculo e notación 
adecuada, para 
resolver problemas 
da vida cotiá, e 
presentar os 
resultados coa 
precisión requirida. 

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

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

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Calcula o valor de 
expresións 
numéricas  aplicando 
correctamente a 
xerarquía das 
operacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

Opera con 
expresións 
numéricas sinxelas 
que conteñan raíces. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

UNIDADE 3:  PROGRESIÓNS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.    Investigación de 
regularidades, 
relacións e 
propiedades que 
aparecen en 
conxuntos de 
números. 

2.2. Obter e 
manipular 
expresións 
simbólicas que 
describan 
sucesións 
numéricas, 

2.2.1. Calcula 
termos dunha 
sucesión numérica 
recorrente usando a 
lei de formación a 
partir de termos 
anteriores. 

Calcula termos 
dunha sucesión 
numérica recorrente 
sinxela usando a lei 
de formación a partir 
de termos anteriores. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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Expresión 
usando linguaxe 
alxébrica.  

2.    Sucesións 
numéricas. 
Sucesións 
recorrentes 
Progresións 
aritméticas e 
xeométricas. 

 

observando 
regularidades en 
casos sinxelos 
que inclúan 
patróns 
recursivos. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Identifica 
progresións 
aritméticas e 
xeométricas 
expresando o seu 
termo xeral. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Valora e identifica a 
presenza recorrente 
das sucesións na 
natureza. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

 

 

 

UNIDADE 4: LINGUAXE ALXEBRAICO 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Transformació
n de 
expresións 
alxébricas. 
Igualdades 
notables. 
Operacións 
elementais 
con 
polinomios. 
Factorización 
de polinomios. 

 

2.3. Utilizar a 
linguaxe alxébrica 
para expresar 
unha propiedade 
ou relación dada 
mediante un 
enunciado, 
extraendo a 
información 
salientable e 
transformándoa. 

2.3.1. Realiza 
operacións con 
polinomios e 
utilízaos en 
exemplos da vida 
cotiá.  

Realiza operacións 
con polinomios e 
utilízaos en 
exemplos da vida 
cotiá. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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2.3.3. Factoriza 
polinomios de grao 4 
con raíces enteiras 
mediante o uso 
combinado da regra 
de Ruffini, 
identidades notables 
e extracción do 
factor común. 

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 

 
 
 
UNIDADE 5:  ECUACIÓNS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Transformació
n de 
expresións 
alxébricas. 
Igualdades 
notables. 
Operacións 
elementais 
con 
polinomios. 
Factorización 
de polinomios. 

2. Ecuacións de 
segundo grao 
cunha 
incógnita. 
Resolución 
por distintos 
métodos. 

3. Resolución de 
ecuacións 
sinxelas de 
grao superior 
a dous. 

4. Resolución de 
problemas 
mediante a 
utilización de 
ecuacións e 
sistemas de 
ecuacións. 

 

2.4. Resolver 
problemas da vida 
cotiá nos que se 
precise a 
formulación e a 
resolución de 
ecuacións de 
primeiro e segundo 
grao, ecuacións 
sinxelas de grao 
maior que dous e 
sistemas de dúas 
ecuacións lineais 
con dúas 
incógnitas, 
aplicando técnicas 
de manipulación 
alxébricas, gráficas 
ou recursos 
tecnolóxicos, 
valorando e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

2.4.1. Formula 
alxebricamente unha 
situación da vida 
cotiá mediante 
ecuacións e 
sistemas de 
ecuacións, resólveas 
e interpreta 
criticamente o 
resultado obtido. 

Formula 
alxebricamente 
unha situación da 
vida cotiá mediante 
ecuacións, 
resólveas e 
interpreta o 
resultado obtido. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Resolución de 
sistemas de 
dúas 
ecuacións 
lineais con 
dúas 
incógnitas. 

2. Resolución de 
problemas 
mediante a 
utilización de 
ecuacións e 
sistemas de 
ecuacións. 

2.4. Resolver 
problemas da vida 
cotiá nos que se 
precise a 
formulación e a 
resolución de 
ecuacións de 
primeiro e segundo 
grao, ecuacións 
sinxelas de grao 
maior que dous e 
sistemas de dúas 
ecuacións lineais 
con dúas 
incógnitas, 
aplicando técnicas 
de manipulación 
alxébricas, gráficas 
ou recursos 
tecnolóxicos, 
valorando e 
contrastando os 
resultados obtidos. 

2.4.1. Formula 
alxebricamente unha 
situación da vida 
cotiá mediante 
ecuacións e 
sistemas de 
ecuacións, resólveas 
e interpreta 
criticamente o 
resultado obtido. 

Formula 
alxebricamente 
unha situación da 
vida cotiá mediante 
sistemas de 
ecuacións, 
resólveos e 
interpreta o 
resultado obtido. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 

UNIDADE 7: FUNCIÓNS E GRÁFICAS 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Análise e 
descrición 
cualitativa de 
gráficas que 
representan 
fenómenos do 
ámbito cotián 
e doutras 
materias.  

2. Análise dunha 
situación a 
partir do 
estudo das 
características 
locais e 

4.1. Coñecer os 
elementos que 
interveñen no 
estudo das 
funcións e a súa 
representación 
gráfica. 

4.1.1. Interpreta o 
comportamento 
dunha función dada 
graficamente e 
asocia enunciados 
de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 

Interpreta o 
comportamento 
dunha función 
sinxela dada 
graficamente e 
asocia enunciados 
de problemas 
contextualizados a 
gráficas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.1.2. Identifica as 
características máis 
salientables dunha 
gráfica 
interpretándoas 

Identifica as 
características máis 
salientables dunha 
gráfica 
interpretándoas 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  
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globais da 
gráfica 
correspondent
e. 

3.  Análise e 
comparación 
de situacións 
de 
dependencia 
funcional 
dadas 
mediante 
táboas e 
enunciados.  

4. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e 
programas de 
computador 
para a 
construción e 
a 
interpretación 
de gráficas. 

dentro do seu 
contexto.  

dentro do seu 
contexto. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.1.4. Asocia 
razoadamente 
expresións analíticas 
a funcións dadas 
graficamente.  

Asocia 
razoadamente 
expresións analíticas 
a funcións dadas 
graficamente en 
casos sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 
 
UNIDADE 8: FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Utilización de 
modelos 
lineais para 
estudar 
situacións 
provenientes 
de diferentes 
ámbitos de 
coñecemento 
e da vida 
cotiá, 
mediante a 
confección da 
táboa, a 
representació
n gráfica e a 
obtención da 
expresión 
alxébrica.  

2. Expresións da 
ecuación da 
recta. 

4.2. Identificar 
relacións da vida 
cotiá e doutras 
materias que 
poden 
modelizarse 
mediante unha 
función lineal, 
valorando a 
utilidade da 
descrición deste 
modelo e dos 
seus parámetros, 
para describir o 
fenómeno 
analizado. 

4.2.1. Determina as 
formas de expresión 
da ecuación da recta 
a partir dunha dada 
(ecuación punto 
pendente, xeral, 
explícita e por dous 
puntos), identifica 
puntos de corte e 
pendente, e 
represéntaa 
graficamente.  

Expresa a ecuación 
dunha recta, identifica 
puntos de corte e 
pendente, e 
represéntaa 
graficamente. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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3. Funcións 
cuadráticas. 
Representaci
ón gráfica. 
Utilización 
para 
representar 
situacións da 
vida cotiá. 

 

4.3. Recoñecer 
situacións de 
relación funcional 
que necesitan ser 
descritas 
mediante funcións 
cuadráticas, 
calculando os 
seus parámetros e 
as súas 
características. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Identifica e describe 
situacións sinxelas da 
vida cotiá que poidan 
ser modelizadas 
mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas 
e represéntaas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 
UNIDADE 9:  XEOMETRÍA NO PLANO 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Xeometría 
do plano.  

2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxica
s 
adecuadas, 
entre elas 
as 
tecnolóxicas
, para 
estudar 
formas, 
configuració
ns e 
relacións 
xeométricas
. 

3. Teorema de 
Tales. 
División dun 
segmento 
en partes 
proporcionai
s. 
Aplicación á 
resolución 
de 
problemas.  

3.1. Recoñecer e 
describir os 
elementos e as 
propiedades 
características das 
figuras planas, os 
corpos 
xeométricos 
elementais e as 
súas 
configuracións 
xeométricas. 

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

Coñece as 
propiedades dos 
puntos da 
mediatriz dun 
segmento e da 
bisectriz dun 
ángulo. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Manexa as 
relacións entre 
ángulos definidos 
por rectas que se 
cortan ou por 
paralelas cortadas 
por unha secante. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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  3.2. Utilizar o 
teorema de Tales e 
as fórmulas usuais 
para realizar 
medidas indirectas 
de elementos 
inaccesibles e para 
obter as medidas 
de lonxitudes, 
áreas e volumes 
dos corpos 
elementais, de 
exemplos tomados 
da vida real, 
representacións 
artísticas como 
pintura ou 
arquitectura, ou da 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 

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

Calcula o 
perímetro e a área 
de polígonos e de 
figuras circulares 
en problemas 
contextualizados. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

3.3. Calcular 
(ampliación ou 
redución) as 
dimensións reais 
de figuras dadas 
en mapas ou 
planos, coñecendo 
a escala. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 

UNIDADE 10:  XEOMETRÍA NO ESPAZO 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Xeometría do 
espazo: poliedros 
e corpos de 
revolución. 

 

3.1. Recoñecer e 
describir os 
elementos e as 
propiedades 
características 
das figuras 
planas, os corpos 
xeométricos 

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

Identifica e 
describe os 
elementos e as 
propiedades das 
figuras planas, os 
poliedros e os 
corpos de 
revolución 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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elementais e as 
súas 
configuracións 
xeométricas. 

principais. 

2.  Xeometría do 
espazo: áreas e 
volumes. 

 

3.2. Utilizar o 
teorema de Tales 
e as fórmulas 
usuais para 
realizar medidas 
indirectas de 
elementos 
inaccesibles e 
para obter as 
medidas de 
lonxitudes, áreas 
e volumes dos 
corpos 
elementais, de 
exemplos 
tomados da vida 
real, 
representacións 
artísticas como 
pintura ou 
arquitectura, ou 
da resolución de 
problemas 
xeométricos. 

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

Calcula áreas e 
volumes de 
poliedros, cilindros, 
conos e esferas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

3. Xeometría do 
espazo. 
Elementos de 
simetría nos 
poliedros e 
corpos de 
revolución. 

4. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

3.5. Identificar 
centros, eixes e 
planos de 
simetría de 
figuras planas, 
poliedros e 
corpos de 
revolución. 

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

Identifica os 
principais poliedros 
e corpos de 
revolución, así 
como os seus 
elementos 
principais. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

3.5.2. Identifica 
centros, eixes e 
planos de simetría 
en figuras planas, en 
poliedros, na 
natureza, na arte e 
nas construcións 
humanas. 

Identifica centros, 
eixes e planos de 
simetría en figuras 
planas, en 
poliedros, na 
natureza, na arte e 
nas construcións 
humanas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 

 

5. A esfera. 
Interseccións de 
planos e esferas. 

6. O globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
xeográficas e 
fusos horarios. 
Latitude e 
lonxitude dun 
punto. 

3.6. Interpretar o 
sentido das 
coordenadas 
xeográficas e a 
súa aplicación na 
localización de 
puntos. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 

-  
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UNIDADE 11:  TRANSFORMACIÓNS XEOMÉTRICAS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Translacións
, xiros e 
simetrías no 
plano. 

2.  Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, 
entre elas 
as 
tecnolóxicas
, para 
estudar 
formas, 
configuració
ns e 
relacións 
xeométricas. 

 

3.4. Recoñecer as 
transformacións 
que levan dunha 
figura a outra 
mediante 
movemento no 
plano, aplicar eses 
movementos e 
analizar deseños 
cotiáns, obras de 
arte e 
configuracións 
presentes na 
natureza 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 

-  

 

3.4.2. Xera creacións 
propias mediante a 
composición de 
movementos, 
empregando 
ferramentas 
tecnolóxicas cando 
sexa necesario. 

Xera creacións 
propias mediante a 
composición de 
movementos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 

-  

 

 

 
UNIDADE 12 : TÁBOAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Fases e tarefas 
dun estudo 
estatístico. 
Poboación e 
mostra. 
Variables 
estatísticas: 
cualitativas, 
discretas e 
continuas. 

2. Métodos de 
selección 
dunha mostra 

5.1. Elaborar 
informacións 
estatísticas para 
describir un 
conxunto de datos 
mediante táboas 
e gráficas 
adecuadas á 
situación 
analizada, 
xustificando se as 
conclusións son 
representativas 
para a poboación 

5.1.1. Distingue 
poboación e a mostra, 
e xustifica as 
diferenzas en 
problemas 
contextualizados. 

Distingue poboación 
e  mostra, e xustifica 
as diferenzas en 
problemas 
contextualizados. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.1.2. Valora a 
representatividade 
dunha mostra a través 
do procedemento de 
selección, en casos 
sinxelos. 

Valora a 
representatividade 
dunha mostra a 
través do 
procedemento de 
selección, en casos 
sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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estatística. 
Representativid
ade dunha 
mostra. 

3. Frecuencias 
absolutas, 
relativas e 
acumuladas. 
Agrupación de 
datos en 
intervalos. 

4. Gráficas 
estatísticas. 

estudada. 5.1.3. Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, 
e pon exemplos. 

Distingue entre 
variable cualitativa, 
cuantitativa discreta 
e cuantitativa 
continua. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 

-  

 

5. Identificación 
das fases e 
tarefas dun 
estudo 
estatístico. 
Análise e 
descrición de 
traballos 
relacionados 
coa estatística, 
con 
interpretación 
da información 
e detección de 
erros e 
manipulacións. 

6. Utilización de 
calculadora e 
outros medios 
tecnolóxicos 
axeitados para 
a análise, a 
elaboración e a 
presentación 
de informes e 
documentos 
sobre 
informacións 
estatísticas nos 
medios de 
comunicación. 

5.3. Analizar e 
interpretar a 
información 
estatística que 
aparece nos 
medios de 
comunicación, 
valorando a súa 
representatividade 
e a súa 
fiabilidade. 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 

-  

 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou 
en grupo 
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UNIDADE 13:  PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Parámetros de 
posición: cálculo, 
interpretación e 
propiedades. 

2. Parámetros de 
dispersión: 
cálculo, 
interpretación e 
propiedades. 

3. Diagrama de caixa 
e bigotes. 

4. Interpretación 
conxunta da media 
e a desviación 
típica. 

5.2. Calcular e 
interpretar os 
parámetros de 
posición e de 
dispersión dunha 
variable estatística 
para resumir os 
datos e comparar 
distribucións 
estatísticas. 

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

Calcula  as medidas de 
posición media, moda, 
mediana e cuartís 
dunha variable 
estatística. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Calcula os parámetros 
de dispersión rango, 
percorrido 
intercuartílico e 
desviación típica dunha 
variable estatística. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5. Identificación das 
fases e tarefas 
dun estudo 
estatístico. Análise 
e descrición de 
traballos 
relacionados coa 
estatística, con 
interpretación da 
información e 
detección de erros 
e manipulacións. 

6. Utilización de 
calculadora e 
outros medios 
tecnolóxicos 
axeitados para a 
análise, a 
elaboración e a 
presentación de 
informes e 
documentos sobre 
informacións 
estatísticas nos 
medios de 
comunicación. 

5.3. Analizar e 
interpretar a 
información 
estatística que 
aparece nos 
medios de 
comunicación, 
valorando a súa 
representatividade 
e a súa fiabilidade. 

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

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

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 14: AZAR E PROBABILIDADE 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Experiencias 
aleatorias. 
Sucesos e 
espazo 
mostral. 

2. Cálculo de 
probabilidade
s mediante a 
regra de 
Laplace. 
Diagramas 
de árbore 
sinxelos. 
Permutación
s; factorial 
dun número. 

3. Utilización da 
probabilidade 
para tomar 
decisións 
fundamentad
as en 
diferentes 
contextos. 

 

5.4. Estimar a 
posibilidade de 
que aconteza un 
suceso asociado 
a un experimento 
aleatorio sinxelo, 
calculando a súa 
probabilidade a 
partir da súa 
frecuencia 
relativa, a regra 
de Laplace ou os 
diagramas de 
árbore, e 
identificando os 
elementos 
asociados ao 
experimento. 

5.4.1. Identifica os 
experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

Identifica os 
experimentos 
aleatorios e 
distíngueos dos 
deterministas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

5.4.2. Utiliza o 
vocabulario axeitado 
para describir e 
cuantificar situacións 
relacionadas co 
azar.  

Utiliza o vocabulario 
axeitado para 
describir e 
cuantificar situacións 
relacionadas co 
azar. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.4.3. Asigna 
probabilidades a 
sucesos en 
experimentos 
aleatorios sinxelos 
cuxos resultados son 
equiprobables, 
mediante a regra de 
Laplace, 
enumerando os 
sucesos elementais, 
táboas ou árbores, 
ou outras estratexias 
persoais. 

Asigna 
probabilidades a 
sucesos en 
experimentos 
aleatorios sinxelos 
cuxos resultados son 
equiprobables, 
mediante a regra de 
Laplace. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.4.4. Toma a 
decisión correcta 
tendo en conta as 
probabilidades das 
distintas opcións en 
situacións de 
incerteza. 

Toma a decisión 
correcta tendo en 
conta as 
probabilidades das 
distintas opcións en 
situacións de 
incerteza. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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3º E.S.O. 

 
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Tendo en conta que o actual curso lectivo consta de 157 días lectivos e que a materia se imparte catro 

dos cinco días lectivos semanais, proponse unha temporalización para un total de 125 sesións. 

 

 

Unidade Sesións previstas 

1. Números enteiros e decimais. 7 

2. Fraccións. 10 

3. Potencias e raíces. 8 

4. Linguaxe alxébrica. 12 

5. Ecuacións. 12 

6. Sistemas de ecuacións. 8 

7. Funcións e gráficas. 12 

8. Funcións lineais e cuadráticas. 12 

9. Xeometría no plano. 12 

10. Corpos xeométricos. 10 

11. Movementos no plano. 10 

12. Táboas e gráficas estatísticas 6 

13. Parámetros estatísticos 6 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIA DE CONTIDOS. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE.C GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. CRITERIOS, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

O Bloque 1 é común a todas as unidades e avaliarase ao longo de todo o curso. 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 Consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.1. Planificación e 
expresión verbal 
do proceso de 
resolución de 
problemas. 

1.1. Expresar 

verbalmente e 

de xeito 

razoado o 

proceso 

seguido na 

resolución dun 

problema. 

1.1.1. Expresa 

verbalmente, de 

xeito razoado, o 

proceso seguido 

na resolución dun 

problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

Expresa verbalmente, 
de xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.2. Estratexias e 

procedementos 

postos en práctica: 

uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, 

resolución de 

subproblemas, 

reconto 

exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares 

sinxelos, procura 

de regularidades e 

leis, etc. 

1.3. Reflexión 

sobre os 

resultados: 

revisión das 

operacións 

utilizadas, 

asignación de 

unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

1.2. Utilizar 

procesos de 

razoamento e 

estratexias de 

resolución de 

problemas, 

realizando os 

cálculos 

necesarios e 

comprobando 

as solucións 

obtidas. 

1.2.1. Analiza e 

comprende o 

enunciado dos 

problemas (datos, 

relacións entre os 

datos, e contexto 

do problema). 

Analiza e comprende o 

enunciado dos 

problemas. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e 

relaciónaa co 

número de 

solucións do 

problema. 

Valora a información 

dun enunciado e 

relaciónaa co número 

de solucións do 

problema. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.2.3. Realiza 

estimacións e 

elabora 

conxecturas sobre 

os resultados dos 

problemas que 

cumpra resolver, 

valorando a súa 

utilidade e a súa 

eficacia. 

Realiza estimacións e 

elabora conxecturas 

sobre os resultados dos 

problemas que cumpra 

resolver. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.2.4. Utiliza 

estratexias 

heurísticas e 

procesos de 

Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos 

de razoamento na 

resolución de 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 
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contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

razoamento na 

resolución de 

problemas, 

reflexionando 

sobre o proceso de 

resolución de 

problemas. 

problemas, 

reflexionando sobre o 

proceso de resolución 

de problemas. 

1.2. Estratexias e 

procedementos 

postos en práctica: 

uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, 

alxébrica, etc.), 

reformulación do 

problema, 

resolución de 

subproblemas, 

reconto 

exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares 

sinxelos, procura 

de regularidades e 

leis, etc. 

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

1.3. Describir e 

analizar 

situacións de 

cambio, para 

atopar patróns, 

regularidades e 

leis 

matemáticas, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, 

valorando a 

súa utilidade 

para facer 

predicións. 

1.3.1. Identifica 

patróns, 

regularidades e 

leis matemáticas 

en situacións de 

cambio, en 

contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

Identifica patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en 

situacións de cambio, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, estatísticos 

e probabilísticos. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

 -  Observación. 

1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas 

atopadas para 

realizar 

simulacións e 

predicións sobre 

os resultados 

esperables, e 

valora a súa 

eficacia e a súa 

idoneidade. 

Utiliza as leis 

matemáticas atopadas 

para realizar 

simulacións e 

predicións sobre os 

resultados esperables. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

-  Observación. 

1.3. Reflexión 

sobre os 

resultados: 

revisión das 

operacións 

utilizadas, 

asignación de 

unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

contexto da 

1.4. Afondar en 

problemas 

resoltos 

formulando 

pequenas 

variacións nos 

datos, outras 

preguntas, 

outros 

contextos, etc. 

1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, 

revisando o 

proceso de 

resolución e os 

pasos e as ideas 

importantes, 

analizando a 

coherencia da 

solución ou 

procurando outras 

formas de 

Revisa o proceso de 

resolución, e os pasos 

e as ideas importantes, 

analizando a 

coherencia da solución. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 
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situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

resolución. 

1.4.2. Formúlase 

novos problemas, 

a partir de un 

resolto, variando 

os datos, propondo 

novas preguntas, 

resolvendo outros 

problemas 

parecidos, 

formulando casos 

particulares ou 

máis xerais de 

interese, e 

establecendo 

conexións entre o 

problema e a 

realidade. 

A partir dun problema 

resolto, resolve outros 

problemas parecidos  e 

establece conexións 

entre o problema e a 

realidade. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

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

1.5. Elaborar e 

presentar 

informes sobre 

o proceso, os 

resultados e as 

conclusións 

obtidas nos 

procesos de 

investigación. 

1.5.1. Expón e 

argumenta o 

proceso seguido 

ademais das 

conclusións 

obtidas, utilizando 

distintas linguaxes: 

alxébrica, gráfica, 

xeométrica e 

estatístico-

probabilística. 

Expón e argumenta o 

proceso seguido 

ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-

probabilística. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

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

1.6. 

Desenvolver 

procesos de 

matematización 

en contextos da 

realidade cotiá 

(numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) 

a partir da 

identificación 

de situacións 

problemáticas 

da realidade. 

1.6.1. Identifica 

situacións 

problemáticas da 

realidade 

susceptibles de 

conter problemas 

de interese. 

Identifica situacións 

problemáticas da 

realidade susceptibles 

de conter problemas de 

interese. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

 -  Observación. 

1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do 

mundo real e o 

mundo 

matemático, 

identificando o 

problema ou os 

problemas 

matemáticos que 

subxacen nel e os 

Establece conexións 

entre un problema do 

mundo real e o mundo 

matemático. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 
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coñecementos 

matemáticos 

necesarios. 

1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe 

modelos 

matemáticos 

sinxelos que 

permitan a 

resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro 

do campo das 

matemáticas. 

Usa modelos 

matemáticos sinxelos 

que permitan a 

resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das 

matemáticas. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.6.4. Interpreta a 

solución 

matemática do 

problema no 

contexto da 

realidade. 

Interpreta a solución 

matemática do 

problema no contexto 

da realidade. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.6.5. Realiza 

simulacións e 

predicións, en 

contexto real, para 

valorar a 

adecuación e as 

limitacións dos 

modelos, e propón 

melloras que 

aumenten a súa 

eficacia. 

Realiza simulacións e 

predicións, en 

contextos reais 

sinxelos, para valorar a 

adecuación e as 

limitacións dos modelos 

-  

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

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

1.7. Valorar a 

modelización 

matemática 

como un 

recurso para 

resolver 

problemas da 

realidade cotiá, 

avaliando a 

eficacia e as 

limitacións dos 

modelos 

utilizados ou 

construídos. 

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

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

-  

- - Revisión de 
caderno e tarefas. 

      -  Observación. 

 

1.5. Práctica dos 
procesos de 
matematización e 
modelización, en 
contextos da 

1.8. 

Desenvolver e 

cultivar as 

actitudes 

persoais 

1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas 

para o traballo en 

matemáticas 

(esforzo, 

Desenvolve actitudes 

adecuadas para o 

traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e 

-  

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 
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realidade e 
matemáticos, de 
xeito individual e 
en equipo. 

inherentes ao 

quefacer 

matemático. 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da 

crítica razoada). 

aceptación da crítica 

razoada). 

1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos 

e problemas coa 

precisión, esmero 

e o interese 

adecuados ao nivel 

educativo e á 

dificultade da 

situación. 

Formúlase a resolución 

de retos e problemas 

coa precisión, o esmero 

e o interese adecuados 

ao nivel educativo e á 

dificultade da situación. 

-  

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.8.3. Distingue 

entre problemas e 

exercicios, e 

adopta a actitude 

axeitada para cada 

caso. 

Distingue entre 

problemas e exercicios, 

e adopta a actitude 

axeitada para cada 

caso. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.8.4. Desenvolve 

actitudes de 

curiosidade e 

indagación, xunto 

con hábitos de 

formular e 

formularse 

preguntas, e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no 

estudo dos 

conceptos como 

na resolución de 

problemas. 

Desenvolve actitudes 

de curiosidade e 

indagación, xunto con 

hábitos de formular e 

formularse preguntas, e 

procurar respostas 

adecuadas, tanto no 

estudo dos conceptos 

como na resolución de 

problemas. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

 -  Observación. 

1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo.  

Desenvolve habilidades 
sociais de cooperación 
e traballo en equipo. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

1.6. Confianza nas 

propias 

capacidades para 

desenvolver 

actitudes 

axeitadas e 

afrontar as 

dificultades 

propias do traballo 

científico. 

1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades 

ante a 

resolución de 

situacións 

descoñecidas. 

1.9.1. Toma 

decisións nos 

procesos de 

resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou 

de modelización, e 

valora as 

consecuencias 

destas e a súa 

conveniencia pola 

Toma decisións nos 

procesos de resolución 

de problemas e de 

investigación. 

 

- -  Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 
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súa sinxeleza e 

utilidade. 

1.6. Confianza nas 

propias 

capacidades para 

desenvolver 

actitudes 

axeitadas e 

afrontar as 

dificultades 

propias do traballo 

científico. 

1.10. 

Reflexionar 

sobre as 

decisións 

tomadas e 

aprender diso 

para situacións 

similares 

futuras. 

1.10.1. Reflexiona 

sobre os 

problemas resoltos 

e os procesos 

desenvolvidos, 

valorando a 

potencia e a 

sinxeleza das 

ideas clave, e 

aprende para 

situacións futuras 

similares. 

Reflexiona sobre os 

problemas resoltos e os 

procesos desenvolvidos 

e aprende para 

situacións futuras 

similares. 

-  

- - Revisión de 
caderno e tarefas. 

    -  Observación. 

1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e as conclusións 
e os resultados 

1.11. Empregar 

as ferramentas 

tecnolóxicas 

adecuadas, de 

xeito 

autónomo, 

realizando 

cálculos 

numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, 

facendo 

representación

s gráficas, 

recreando 

situacións 

matemáticas 

mediante 

simulacións ou 

analizando con 

sentido crítico 

situacións 

diversas que 

axuden á 

comprensión 

de conceptos 

matemáticos ou 

á resolución de 

problemas. 

1.11.1. Selecciona 

ferramentas 

tecnolóxicas 

axeitadas e 

utilízaas para a 

realización de 

cálculos 

numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos cando 

a dificultade destes 

impida ou non 

aconselle facelos 

manualmente. 

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

 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo 

    -  Observación. 

1.11.2. Utiliza 

medios 

tecnolóxicos para 

facer 

representacións 

gráficas de 

funcións con 

expresións 

alxébricas 

complexas e 

extraer información 

cualitativa e 

cuantitativa sobre 

elas. 

Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións 

gráficas de funcións 

con expresións 

alxébricas complexas e 

extraer información 

cualitativa e cuantitativa 

sobre elas. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

1.11.3. Deseña 

representacións 

gráficas para 

explicar o proceso 

seguido na 

solución de 

problemas, 

mediante a 

utilización de 

Deseña 

representacións 

gráficas para explicar o 

proceso seguido na 

solución de problemas, 

mediante a utilización 

de medios tecnolóxicos. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 
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obtidos. 

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

medios 

tecnolóxicos. 

1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas 

tecnolóxicas 

interactivas para 

amosar, analizar e 

comprender 

propiedades 

xeométricas. 

Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos 

con ferramentas 

tecnolóxicas 

interactivas para 

amosar e comprender 

propiedades 

xeométricas. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

 -  Observación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

1.7. Utilización de 
medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

información e 

da 

comunicación 

de maneira 

habitual no 

proceso de 

aprendizaxe, 

procurando, 

analizando e 

seleccionando 

información 

salientable en 

internet ou 

noutras fontes, 

elaborando 

documentos 

propios, 

facendo 

exposicións e 

argumentación

s destes e 

compartíndoos 

en ámbitos 

apropiados 

para facilitar a 

interacción. 

1.12.1. Elabora 

documentos 

dixitais propios (de 

texto, 

presentación, 

imaxe, vídeo, son, 

etc.), como 

resultado do 

proceso de 

procura, análise e 

selección de 

información 

salientable, coa 

ferramenta 

tecnolóxica 

axeitada, e 

compárteos para a 

súa discusión ou 

difusión. 

Elabora documentos 

dixitais propios (de 

texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

proceso de procura, 

análise e selección de 

información relevante, 

coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e 

compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

 -  Observación. 

1.12.2. Utiliza os 

recursos creados 

para apoiar a 

exposición oral dos 

contidos 

traballados na 

aula. 

Utiliza os recursos 

creados para apoiar a 

exposición oral dos 

contidos traballados na 

aula. 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

-  Observación. 

1.12.3. Usa 

axeitadamente os 

medios 

tecnolóxicos para 

Usa axeitadamente os 

medios tecnolóxicos 

para estruturar e 

mellorar o seu proceso 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 
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– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e as conclusións 
e os resultados 
obtidos. 

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

estruturar e 

mellorar o seu 

proceso de 

aprendizaxe, 

recollendo a 

información das 

actividades, 

analizando puntos 

fortes e débiles do 

seu proceso 

educativo e 

establecendo 

pautas de mellora. 

de aprendizaxe. 

1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

Emprega ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e 
tarefas. 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

    -  Observación. 

 
 
 
 
 

UNIDADE 1:  NÚMEROS NATURAIS, ENTEIROS E DECIMAIS 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.  Xerarquía de 

operacións. 

2. Elaboración e 

utilización de 

estratexias para 

o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e 

para o cálculo 

con calculadora 

ou outros 

medios 

tecnolóxicos. 

  

2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais e 
decimais para operar 
con eles, utilizando a 
forma de cálculo e 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas, e 
presentando os 
resultados coa 
precisión requirida. 

2.1.4. Distingue e 

emprega técnicas 

adecuadas para 

realizar 

aproximacións por 

defecto e por exceso 

dun número en 

problemas 

contextualizados, e 

xustifica os seus 

procedementos. 

Realiza 

aproximacións por 

defecto e por exceso 

dun número en 

problemas 

contextualizados, e 

xustifica os seus 

procedementos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

2.1.5. Aplica 

axeitadamente 

técnicas de 

truncamento e 

redondeo en 

problemas 

contextualizados, 

recoñecendo os 

erros de 

aproximación en 

cada caso para 

Aplica axeitadamente 

técnicas de 

truncamento e 

redondeo en 

problemas 

contextualizados. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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determinar o 

procedemento máis 

axeitado. 

2.1.6. Expresa o 

resultado dun 

problema, utilizando 

a unidade de medida 

adecuada, en forma 

de número decimal, 

redondeándoo se é 

necesario coa marxe 

de erro ou precisión 

requiridas, de acordo 

coa natureza dos 

datos. 

Expresa o resultado 

dun problema 

utilizando a unidade 

de medida adecuada, 

en forma de número 

decimal, 

redondeándoo de 

acordo coa natureza 

dos datos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

2.1.7. Calcula o valor 

de expresións 

numéricas de 

números enteiros, 

decimais e 

fraccionarios 

mediante as 

operacións 

elementais e as 

potencias de 

números naturais e 

expoñente enteiro, 

aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

Calcula o valor de 

expresións numéricas 

aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 

UNIDADE 2:  FRACCIÓNS 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.  Números 

decimais e 

racionais. 

Transformació

n de fraccións 

en decimais e 

viceversa. 

Números 

decimais 

2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais e 
decimais para 
operar con eles, 
utilizando a forma 
de cálculo e 
notación adecuada, 
para resolver 
problemas, e 

2.1.2. Distingue, ao 

achar o decimal 

equivalente a unha 

fracción, entre 

decimais finitos e 

decimais infinitos 

periódicos, e indica, 

nese caso, o grupo de 

decimais que se 

Distingue entre 

decimais finitos e 

decimais infinitos 

periódicos, e indica, 

nese caso, o grupo de 

decimais que forman 

período. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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exactos e 

periódicos. 

2. Operacións con 

fraccións e 

decimais. 

Cálculo 

aproximado e 

redondeo. Erro 

cometido. 

3. Xerarquía de 

operacións. 

4. Elaboración e 
utilización de 
estratexias 
para o cálculo 
mental, para o 
cálculo 
aproximado e 
para o cálculo 
con 
calculadora ou 
outros medios 
tecnolóxicos. 

presentando os 
resultados coa 
precisión requirida. 

repiten ou forman 

período. 

2.1.7. Calcula o valor 

de expresións 

numéricas de 

números enteiros, 

decimais e 

fraccionarios 

mediante as 

operacións 

elementais e as 

potencias de números 

naturais e expoñente 

enteiro, aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

Aplica a xerarquía das 

operacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.1.8. Emprega 

números racionais e 

decimais para 

resolver problemas da 

vida cotiá e analiza a 

coherencia da 

solución. 

Emprega números 

racionais para resolver 

problemas da vida 

cotiá e analiza a 

coherencia da solución. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 
 
UNIDADE 3:  POTENCIAS E RAÍCES 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Potencias de 
números 
naturais con 
expoñente 
enteiro. 
Significado e 
uso. Potencias 
de base 10. 
Aplicación para 

2.1. Utilizar as 
propiedades dos 
números racionais 
e decimais para 
operar con eles, 
utilizando a forma 
de cálculo e 
notación 
adecuada, para 

2.1.1. Aplica as 

propiedades das 

potencias para 

simplificar fraccións 

cuxos numeradores 

e denominadores 

son produtos de 

potencias. 

Aplica as propiedades 

das potencias 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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a expresión de 
números moi 
pequenos. 
Operacións con 
números 
expresados en 
notación 
científica. 
Aplicación a 
problemas 
extraídos do 
ámbito social e 
físico. 

2. Xerarquía de 

operacións. 

3. Elaboración e 

utilización de 

estratexias para 

o cálculo mental, 

para o cálculo 

aproximado e 

para o cálculo 

con calculadora 

ou outros 

medios 

tecnolóxicos. 

resolver 
problemas, e 
presentando os 
resultados coa 
precisión requirida. 

2.1.3. Expresa 

certos números moi 

grandes e moi 

pequenos en 

notación científica, 

opera con eles, con 

e sen calculadora, e 

utilízaos en 

problemas 

contextualizados. 

Expresa certos 

números moi grandes 

e moi pequenos en 

notación científica, 

opera con eles, con 

calculadora, e 

utilízaos en 

problemas 

contextualizados. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

2.1.7. Calcula o valor 

de expresións 

numéricas de 

números enteiros, 

decimais e 

fraccionarios 

mediante as 

operacións 

elementais e as 

potencias de 

números naturais e 

expoñente enteiro, 

aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

Calcula o valor de 

expresións aplicando 

correctamente a 

xerarquía das 

operacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 
 

UNIDADE 4:  LINGUAXE ALXEBRAICA 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Transformació
n de 
expresións 
alxébricas 
cunha 
indeterminada
. Igualdades 
notables. 
Operacións 
elementais 
con 
polinomios. 

 

2.3. Utilizar a 

linguaxe 

alxébrica para 

expresar unha 

propiedade ou 

relación dada 

mediante un 

enunciado, 

extraendo a 

información 

relevante e 

transformándoa. 

2.3.1. Suma, resta e 

multiplica polinomios, 

expresa o resultado en 

forma de polinomio 

ordenado e aplícao a 

exemplos da vida cotiá. 

Realiza operacións 

con polinomios e 

utilízaos en 

exemplos da vida 

cotiá. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

2.3.2. Coñece e utiliza 

as identidades notables 

correspondentes ao 

cadrado dun binomio e 

unha suma por 

diferenza, e aplícaas 

nun contexto adecuado. 

Coñece e utiliza as 

identidades 

notables 

correspondentes ao 

cadrado dun 

binomio e unha 

suma por diferenza. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 



 88 

 

 

UNIDADE 5:  ECUACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Ecuacións de 
primeiro grao. 

2. Ecuacións de 
segundo grao 
cunha 
incógnita. 
Resolución 
por distintos 
métodos. 

3. Resolución de 
problemas 
mediante a 
utilización de 
ecuacións 

 

2.4. Resolver 

problemas da vida 

cotiá nos que se 

precise a 

formulación e a 

resolución de 

ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao, e sistemas 

lineais de dúas 

ecuacións con 

dúas incógnitas, 

aplicando técnicas 

de manipulación 

alxébricas, gráficas 

ou recursos 

tecnolóxicos, e 

valorar e contrastar 

os resultados 

obtidos. 

2.4.1. Resolve 

ecuacións de 

segundo grao 

completas e 

incompletas 

mediante 

procedementos 

alxébricos e gráficos.  

Resolve ecuacións 

de segundo grao 

completas e 

incompletas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.4.3. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida 

cotiá mediante 

ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao, e sistemas 

lineais de dúas 

ecuacións con dúas 

incógnitas, resólveas 

e interpreta 

criticamente o 

resultado obtido. 

Formula 

alxebricamente 

unha situación da 

vida cotiá mediante 

ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao, resólveas e 

interpreta o 

resultado obtido 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
 

UNIDADE 6:  SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.  Sistemas 
lineais de 
dúas 
ecuacións con 
dúas 
incógnitas. 
Resolución. 

2. Resolución de 
problemas 

2.4. Resolver 

problemas da vida 

cotiá nos que se 

precise a 

formulación e a 

resolución de 

ecuacións de 

primeiro e segundo 

2.4.2. Resolve 

sistemas de dúas 

ecuacións lineais 

con dúas incógnitas 

mediante 

procedementos 

alxébricos ou 

gráficos. 

Resolve sistemas 

de dúas ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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mediante a 
utilización de 
sistemas de 
ecuacións. 

 

grao, e sistemas 

lineais de dúas 

ecuacións con 

dúas incógnitas, 

aplicando técnicas 

de manipulación 

alxébricas, gráficas 

ou recursos 

tecnolóxicos, e 

valorar e contrastar 

os resultados 

obtidos. 

2.4.3. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida 

cotiá mediante 

ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao, e sistemas 

lineais de dúas 

ecuacións con dúas 

incógnitas, resólveas 

e interpreta 

criticamente o 

resultado obtido. 

Formula 

alxebricamente 

unha situación da 

vida cotiá mediante 

sistemas lineais de 

dúas ecuacións con 

dúas incógnitas, 

resólveos e 

interpreta  o 

resultado obtido 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
 

UNIDADE 7:  FUNCIÓNS E GRÁFICAS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Análise e 

descrición 

cualitativa de 

gráficas que 

representan 

fenómenos do 

ámbito cotián e 

doutras 

materias.  

2. Análise dunha 

situación a partir 

do estudo das 

características 

locais e globais 

da gráfica 

correspondente. 

3. Análise e 

comparación de 

situacións de 

dependencia 

funcional dadas 

mediante táboas 

e enunciados. 

4. Utilización de 

calculadoras 

gráficas e 

software 

específico para a 

construción e 

interpretación de 

gráficas. 

4.1. Coñecer os 

elementos que 

interveñen no 

estudo das 

funcións e a súa 

representación 

gráfica. 

4.1.1. Interpreta o 

comportamento 

dunha función dada 

graficamente, e 

asocia enunciados 

de problemas 

contextualizados a 

gráficas. 

Interpreta o 

comportamento 

dunha función 

sinxela dada 

graficamente e 

asocia enunciados 

de problemas 

contextualizados a 

gráficas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

4.1.2. Identifica as 

características máis 

salientables dunha 

gráfica, e 

interprétaas dentro 

do seu contexto. 

Identifica as 

características máis 

salientables dunha 

gráfica, e 

interprétaas dentro 

do seu contexto. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

4.1.3. Constrúe unha 

gráfica a partir dun 

enunciado 

contextualizado, e 

describe o fenómeno 

exposto. 

Constrúe unha 

gráfica a partir dun 

enunciado 

contextualizado 

sinxelo, e describe o 

fenómeno exposto. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

4.1.4. Asocia 

razoadamente 

expresións analíticas 

sinxelas a funcións 

dadas graficamente. 

Asocia 

razoadamente 

expresións 

analíticas sinxelas a 

funcións dadas 

graficamente. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 8:  FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.   Utilización de 

modelos lineais 

para estudar 

situacións 

provenientes de 

diferentes ámbitos 

de coñecemento e 

da vida cotiá, 

mediante a 

confección da 

táboa, a 

representación 

gráfica e a 

obtención da 

expresión alxébrica.  

2.  Expresións da 

ecuación da recta. 

4.2. Identificar 

relacións da vida 

cotiá e doutras 

materias que poden 

modelizarse 

mediante unha 

función lineal, 

valorando a 

utilidade da 

descrición deste 

modelo e dos seus 

parámetros, para 

describir o 

fenómeno 

analizado. 

4.2.1. Determina as 

formas de expresión 

da ecuación da recta 

a partir dunha dada 

(ecuación punto-

pendente, xeral, 

explícita e por dous 

puntos), identifica 

puntos de corte e 

pendente, e 

represéntaas 

graficamente. 

Expresa a ecuación 

dunha recta, 

identifica puntos de 

corte e pendente, e 

represéntaa 

graficamente. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

4.2.2. Obtén a 

expresión analítica da 

función lineal 

asociada a un 

enunciado e 

represéntaa. 

Obtén a expresión 

analítica da función 

lineal asociada a un 

enunciado sinxelo e 

represéntaa. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.  Funcións 

cuadráticas. 

Representación 

gráfica. Utilización 

para representar 

situacións da vida 

cotiá. 

4.  Utilización de 
calculadoras 
gráficas e software 
específico para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

4.3. Recoñecer 

situacións de 

relación funcional 

que necesitan ser 

descritas mediante 

funcións 

cuadráticas, 

calculando os seus 

parámetros e as 

súas características. 

4.3.1. Representa 

graficamente unha 

función polinómica de 

grao 2 e describe as 

súas características. 

Representa 

graficamente unha 

función polinómica 

de grao 2 e describe 

as súas 

características. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

4.3.2. Identifica e 

describe situacións da 

vida cotiá que poidan 

ser modelizadas 

mediante funcións 

cuadráticas, estúdaas 

e represéntaas 

utilizando medios 

tecnolóxicos cando 

sexa necesario. 

Identifica e describe 

situacións da vida 

cotiá que poidan ser 

modelizadas 

mediante funcións 

cuadráticas, 

estúdaas e 

represéntaas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
UNIDADE 9:  XEOMETRÍA NO PLANO 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Xeometría do 
plano: mediatriz 
dun segmento e 
bisectriz dun 

3.1. Recoñecer e 

describir os 

elementos e as 

propiedades 

3.1.1. Coñece as 

propiedades dos 

puntos da mediatriz 

dun segmento e da 

Coñece as 

propiedades dos 

puntos da mediatriz 

dun segmento e da 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  



 91 

 

 

ángulo; ángulos e 
as súas relacións; 
perímetros e 
áreas de 
polígonos; 
lonxitude e área 
de figuras 
circulares. 
Propiedades. 

2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, entre 
elas as 
tecnolóxicas, para 
estudar formas, 
configuracións e 
relacións 
xeométricas. 

características das 

figuras planas, os 

corpos 

xeométricos 

elementais e as 

súas 

configuracións 

xeométricas. 

bisectriz dun ángulo. bisectriz dun 

ángulo. 

3.1.2. Utiliza as 
propiedades da 
mediatriz e a 
bisectriz para 
resolver problemas 
xeométricos 
sinxelos. 

Utiliza as 
propiedades da 
mediatriz e a 
bisectriz para 
resolver problemas 
xeométricos 
sinxelos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Manexa as 
relacións entre 
ángulos definidos 
por rectas que se 
cortan ou por 
paralelas cortadas 
por unha secante. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.1.4. Calcula o 
perímetro de 
polígonos, a 
lonxitude de 
circunferencias e a 
área de polígonos e 
de figuras circulares 
en problemas 
contextualizados, 
aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

Calcula o 
perímetro de 
polígonos, a 
lonxitude de 
circunferencias e a 
área de polígonos 
e de figuras 
circulares en 
problemas 
contextualizados 
sinxelos. 

-  

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

3.   Teorema de 
Tales. División 
dun segmento en 
partes 
proporcionais. 
Aplicación á 
resolución de 
problemas. 

 

3.2. Utilizar o 

teorema de Tales e 

as fórmulas usuais 

para realizar 

medidas indirectas 

de elementos 

inaccesibles e para 

obter medidas de 

lonxitudes, de 

exemplos tomados 

da vida real, de 

representacións 

artísticas como 

pintura ou 

arquitectura, ou da 

resolución de 

problemas 

xeométricos. 

3.2.1. Divide un 

segmento en partes 

proporcionais a 

outros dados e 

establece relacións 

de proporcionalidade 

entre os elementos 

homólogos de dous 

polígonos 

semellantes. 

Divide un 

segmento en 

partes 

proporcionais a 

outros dados e 

establece relacións 

de 

proporcionalidade 

entre os elementos 

homólogos de 

dous polígonos 

semellantes. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.2.2. Recoñece 
triángulos 
semellantes e, en 
situacións de 
semellanza, utiliza o 
teorema de Tales 
para o cálculo 
indirecto de 
lonxitudes. 

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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3.3. Calcular 

(ampliación ou 

redución) as 

dimensións reais 

de figuras dadas 

en mapas ou 

planos, coñecendo 

a escala. 

3.3.1. Calcula 

dimensións reais de 

medidas de 

lonxitudes en 

situacións de 

semellanza (planos, 

mapas, fotos aéreas, 

etc.). 

Calcula 

dimensións reais 

de medidas de 

lonxitudes en 

situacións de 

semellanza 

(planos, mapas, 

fotos aéreas, etc.). 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 

 

 

UNIDADE 10:   CORPOS XEOMÉTRICOS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Xeometría 

do espazo: 

áreas e 

volumes. 

2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, 
entre elas as 
tecnolóxicas, 
para estudar 
formas, 
configuración
s e relacións 
xeométricas. 

3.1. Recoñecer e 

describir os 

elementos e as 

propiedades 

características das 

figuras planas, os 

corpos 

xeométricos 

elementais e as 

súas 

configuracións 

xeométricas. 

3.1.5. Calcula áreas 
e volumes de 
poliedros regulares e 
corpos de revolución 
en problemas 
contextualizados, 
aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

Calcula áreas e 
volumes de 
poliedros regulares 
e corpos de 
revolución en 
problemas 
contextualizados 
sinxelos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

-  

3. O globo 
terráqueo. 
Coordenadas 
xeográficas. 
Latitude e 
lonxitude dun 
punto. 

3.5. Interpretar o 

sentido das 

coordenadas 

xeográficas e a 

súa aplicación na 

localización de 

puntos. 

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

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

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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UNIDADE 11:  MOVEMENTOS NO PLANO 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1.  Translacións, 

xiros e 

simetrías no 

plano. 

2. Uso de 
ferramentas 
pedagóxicas 
adecuadas, 
entre elas as 
tecnolóxicas, 
para estudar 
formas, 
configuracións 
e relacións 
xeométricas. 

3.4. Recoñecer as 

transformacións 

que levan dunha 

figura a outra 

mediante 

movemento no 

plano, aplicar os 

referidos 

movementos e 

analizar deseños 

cotiáns, obras de 

arte e 

configuracións 

presentes na 

natureza. 

3.4.1. Identifica os 

elementos máis 

característicos dos 

movementos no 

plano presentes na 

natureza, en 

deseños cotiáns ou 

obras de arte. 

 Identifica os 

elementos máis 

característicos 

dos movementos 

no plano 

presentes na 

natureza, en 

deseños cotiáns 

ou obras de arte. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

3.4.2. Xera 
creacións propias 
mediante a 
composición de 
movementos, 
empregando 
ferramentas 
tecnolóxicas cando 
sexa necesario. 

Xera creacións 
propias mediante 
a composición de 
movementos. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 
 
 
 

UNIDADE 12: TÁBOAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

1. Fases e 

tarefas dun 

estudo 

estatístico. 

Poboación e 

mostra. 

Variables 

estatísticas: 

cualitativas, 

discretas e 

continuas. 

2. Métodos de 

selección 

dunha mostra 

estatística. 

Representativi

dade dunha 

5.1. Elaborar 

informacións 

estatísticas para 

describir un 

conxunto de datos 

mediante táboas e 

gráficas 

adecuadas á 

situación 

analizada, e 

xustificar se as 

conclusións son 

representativas 

para a poboación 

estudada. 

5.1.1. Distingue 

poboación e mostra, 

e xustifica as 

diferenzas en 

problemas 

contextualizados.  

Distingue poboación 

e  mostra, e 

xustifica as 

diferenzas en 

problemas 

contextualizados. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.1.2. Valora a 

representatividade 

dunha mostra a 

través do 

procedemento de 

selección, en casos 

sinxelos. 

Valora a 

representatividade 

dunha mostra a 

través do 

procedemento de 

selección, en 

casos sinxelos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.1.3. Distingue 

entre variable 

cualitativa, 

Distingue entre 

variable cualitativa, 

cuantitativa 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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mostra. 

3. Frecuencias 

absolutas, 

relativas e 

acumuladas. 

Agrupación de 

datos en 

intervalos. 

4. Gráficas 

estatísticas: 

construción e 

interpretación. 

 

 

cuantitativa discreta 

e cuantitativa 

continua, e pon 

exemplos. 

discreta e 

cuantitativa 

continua. 

 

5.1.4. Elabora 

táboas de 

frecuencias, 

relaciona os tipos de 

frecuencias e obtén 

información da táboa 

elaborada. 

Elabora táboas de 

frecuencias, 

relaciona os tipos 

de frecuencias e 

obtén información 

da táboa 

elaborada. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

5.1.5. Constrúe, coa 

axuda de 

ferramentas 

tecnolóxicas, de ser 

necesario, gráficos 

estatísticos 

adecuados a 

distintas situacións 

relacionadas con 

variables asociadas 

a problemas sociais, 

económicos e da 

vida cotiá. 

Constrúe, coa 

axuda de 

ferramentas 

tecnolóxicas, en 

caso necesario, 

gráficos 

estatísticos 

adecuados a 

distintas situacións 

relacionadas con 

variables 

asociadas a 

problemas sociais, 

económicos e da 

vida cotiá ( en 

casos sinxelos). 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.1.6. Planifica o 
proceso para a 
elaboración dun 
estudo estatístico, 
de xeito individual ou 
en grupo. 

Planifica o proceso 
para a elaboración 
dun estudo 
estatístico sinxelo, 
de xeito individual 
ou en grupo. 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.3. Analizar e 

interpretar a 

información 

estatística que 

aparece nos 

medios de 

comunicación, e 

valorar a súa 

representatividade 

e fiabilidade. 

5.3.1. Utiliza un 
vocabulario axeitado 
para describir, 
analizar e interpretar 
información 
estatística nos 
medios de 
comunicación e 
noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

Utiliza un 
vocabulario 
axeitado para 
describir, analizar e 
interpretar 
información 
estatística nos 
medios de 
comunicación e 
noutros ámbitos da 
vida cotiá. 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.3.2. Emprega a 

calculadora e 

medios tecnolóxicos 

para organizar os 

datos, xerar gráficos 

estatísticos e 

calcular parámetros 

de tendencia central 

Emprega a 

calculadora e 

medios 

tecnolóxicos para 

organizar os datos, 

xerar gráficos 

estatísticos e 

calcular 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 
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e dispersión. parámetros de 

tendencia central e 

dispersión. 

5.3.3. Emprega 

medios tecnolóxicos 

para comunicar 

información 

resumida e relevante 

sobre unha variable 

estatística que 

analizase. 

Emprega medios 

tecnolóxicos para 

comunicar 

información 

resumida e 

relevante sobre 

unha variable 

estatística 

analizada. 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

-  

 

 
 
UNIDADE 13:  PARÁMETROS  ESTATÍSTICOS 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1. Parámetros de 

posición: media, 

moda, mediana 

e cuartís. 

Cálculo, 

interpretación e 

propiedades. 

2. Parámetros de 

dispersión: 

rango, 

percorrido 

intercuartílicoe 

desviación 

típica. Cálculo e 

interpretación. 

3. Diagrama de 

caixa e bigotes. 

4. Interpretación 

conxunta da 

media e a 

desviación 

típica. 

5. Aplicacións 

informáticas que 

faciliten o 

tratamento de 

datos 

estatísticos. 

 

5.2. Calcular e 

interpretar os 

parámetros de 

posición e de 

dispersión dunha 

variable estatística 

para resumir os 

datos e comparar 

distribucións 

estatísticas. 

5.2.1. Calcula e interpreta 

as medidas de posición 

dunha variable estatística 

para proporcionar un 

resumo dos datos.  

Calcula as medidas de 

posición dunha variable 

estatística. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.2.2. Calcula os 
parámetros de dispersión 
dunha variable estatística 
(con calculadora e con folla 
de cálculo) para comparar 
a representatividade da 
media e describir os datos. 

Calcula os parámetros 
de dispersión dunha 
variable estatística. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais 

5.3. Analizar e 

interpretar a 

información 

estatística que 

aparece nos 

medios de 

comunicación, e 

valorar a súa 

representatividade 

e fiabilidade. 

5.3.1. Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir, 
analizar e interpretar 
información estatística nos 
medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

Utiliza un vocabulario 
axeitado para describir, 
analizar e interpretar 
información estatística 
nos medios de 
comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá. 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.3.2. Emprega a 

calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar 

os datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular 

parámetros de tendencia 

central e dispersión. 

Emprega a calculadora 

e medios tecnolóxicos 

para organizar os 

datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular 

parámetros de 

tendencia central e 

dispersión. 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

5.3.3. Emprega medios 

tecnolóxicos para 

comunicar información 

resumida e relevante sobre 

unha variable estatística 

que analizase. 

Emprega medios 

tecnolóxicos para 

comunicar información 

resumida e relevante 

sobre unha variable 

estatística analizada. 

- - Traballos 
individuais ou en 
grupo. 

-  
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4º E.S.O.  
  

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Tendo en conta que o actual curso lectivo consta de 157 días lectivos e que a materia se imparte catro 

dos cinco días lectivos semanais, proponse unha temporalización para un total de 125 sesións. 

 

Unidade Sesións previstas 

1. Números reais. 8 

2. Potencias e raíces. 11 

3. Polinomios e fraccións alxébricas. 12 

4. Ecuacións, inecuacións e sistemas. 12 

5. Funcións. 8 

6. Funcións elementais. 10 

7. Semellanza. 6 

8. Trigonometría. 12 

9. Xeometría analítica. 12 

10. Estatística. 8 

11. Distribucións bidimensional. 10 

12. Combinatoria. 8 

13. Cálculo de probabilidades. 8 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIA DE CONTIDOS. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. CRITERIOS, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

O Bloque 1 é común a todas as unidades e avaliarase ao longo de todo o curso. 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

 1.1. Planificación 
do proceso de 
resolución de 
problemas. 

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

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

 Expresa 
verbalmente, de 
xeito razoado, o 
proceso seguido na 
resolución dun 
problema. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

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

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

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

 Analiza e comprende 
o enunciado dos 
problemas  sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Valora a información 
dun enunciado. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Realiza estimacións 
e elabora 
conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Utiliza procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 
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resolución, etc. 

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

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

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

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

 Identifica patróns e 
regularidades en 
contextos 
numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos 
sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Utiliza as leis 
matemáticas  para 
realizar simulacións 
e predicións sobre 
os resultados 
esperables en casos 
sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

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

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

 Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, revisando 
o proceso de 
resolución e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.4.2. Formúlase 
novos problemas, a 
partir de un resolto, 
variando os datos, 
propondo novas 
preguntas, resolvendo 
outros problemas 

 Formúlase novos 
problemas, a partir 
dun resolto. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 
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parecidos, formulando 
casos particulares ou 
máis xerais de 
interese, e 
establecendo 
conexións entre o 
problema e a 
realidade. 

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

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

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  -  Observación. 

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

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

 1.6.1. Identifica 
situacións 
problemáticas da 
realidade susceptibles 
de conter problemas 
de interese. 

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Establece conexións 
entre un problema 
do mundo real e o 
mundo matemático 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 
problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.6.4. Interpreta a 
solución matemática 

 Interpreta a solución 
matemática do 

 

- - Revisión de 
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do problema no 
contexto da realidade. 

problema no 
contexto da 
realidade. 

caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Realiza simulacións 
e predicións, en 
contexto real, para 
valorar a adecuación 
dos modelos. 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

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

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 1.8. Desenvolver 
e cultivar as 
actitudes 
persoais 
inherentes ao 
quefacer 
matemático. 

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 Formúlase a 
resolución de retos e 
problemas. 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.8.4. Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación, xunto con 
hábitos de formular e 
formularse preguntas, 
e procurar respostas 
adecuadas, tanto no 

 Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 
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estudo dos conceptos 
como na resolución de 
problemas. 

 1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais de 
cooperación e traballo 
en equipo. 

 Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

 

- - Traballos de 
grupo. 

     -  
Observación. 

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

 1.9. Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante a resolución 
de situacións 
descoñecidas. 

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

 Toma decisións nos 
procesos de 
resolución e de 
investigación e 
valora as 
consecuencias 
destas e a súa 
conveniencia pola 
súa sinxeleza e 
utilidade. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

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

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 B1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización 
de datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representación
s gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión 
de conceptos 
e propiedades 
xeométricas 
ou funcionais, 
e realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 

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

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

 

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

 1.11.3. Deseña 
representacións 
gráficas para explicar 
o proceso seguido na 
solución de 

 Emprega 
representacións 
gráficas para 
explicar o proceso 
seguido na solución 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
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alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e as 
conclusións e 
os resultados 
obtidos. 

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

 problemas, mediante a 
utilización de medios 
tecnolóxicos. 

de problemas, 
mediante a 
utilización de medios 
tecnolóxicos. 

Observación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

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

 Utiliza medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de datos 
e gráficas 
estatísticas 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

 1.7. Utilización 
de medios 
tecnolóxicos no 
proceso de 
aprendizaxe 
para:  

– Recollida 
ordenada e a 
organización 
de datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representación
s gráficas de 
datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión 
de conceptos 
e propiedades 
xeométricas 
ou funcionais, 
e realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 

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

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

 Elabora documentos 
dixitais propios coa 
ferramenta 
tecnolóxica axeitada, 
e compárteos para a 
súa discusión ou 
difusión. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

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

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

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

 1.12.3. Usa 
axeitadamente os 
medios tecnolóxicos 
para estruturar e 
mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, 
recollendo a 
información das 
actividades, 
analizando puntos 

 Usa axeitadamente 
os medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar 
o seu proceso de 
aprendizaxe. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 
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simulacións e 
elaboración de 
predicións 
sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos 
sobre os 
procesos 
levados a cabo 
e as 
conclusións e 
os resultados 
obtidos. 

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

fortes e débiles de seu 
proceso educativo e 
establecendo pautas 
de mellora. 

 1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e 
tarefas. 

 Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e 
tarefas. 

 

- - Traballos 
individuais ou de 
grupo. 

     -  
Observación. 

 

 

 

UNIDADE 1:  NÚMEROS REAIS  

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

2.1. 
Recoñecemento 
de números que 
non poden 
expresarse en 
forma de 
fracción. 
Números 
irracionais. 

2.2. 
Representación 
de números na 
recta real. 
Intervalos. 

2.3. 
Interpretación e 
utilización dos 
números reais, 
as operacións e 
as propiedades 
características 

2.1. Coñecer os 
tipos de números 
e interpretar o 
significado 
dalgunhas das 
súas propiedades 
máis 
características 
(divisibilidade, 
paridade, 
infinitude, 
proximidade, 
etc.). 

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

 Recoñece os tipos de 

números reais 

(naturais, enteiros, 

racionais e irracionais) 

e utilízaos para 

representar e 

interpretar 

axeitadamente 

información 

cuantitativa. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.2. Utilizar os 2.2.1. Opera con Opera con eficacia.  
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en diferentes 
contextos, 
elixindo a 
notación e a 
precisión máis 
axeitadas en 
cada caso. 

2.6. Xerarquía 
de operacións. 

    2.7. Cálculo con 
porcentaxes. 
Xuro simple e 
composto. 

 

tipos de números 
e operacións, 
xunto coas súas 
propiedades, para 
recoller, 
transformar e 
intercambiar 
información, e 
resolver 
problemas 
relacionados coa 
vida diaria e con 
outras materias 
do ámbito 
educativo. 

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

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Realiza estimacións e 
xulga se os resultados 
obtidos son razoables. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.2.4. Aplica 
porcentaxes á 
resolución de 
problemas cotiáns e 
financeiros, e valora o 
emprego de medios 
tecnolóxicos cando a 
complexidade dos 
datos o requira. 

Aplica porcentaxes á 
resolución de 
problemas cotiáns e 
financeiros 
empregando  medios 
tecnolóxicos cando a 
complexidade dos 
datos o requira. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Compara, ordena, 
clasifica e representa 
distintos tipos de 
números sobre a recta 
numérica. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.2.7. Resolve 
problemas que 
requiran propiedades 
e conceptos 
específicos dos 
números. 

Resolve problemas - -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 

 

 

UNIDADE 2:  POTENCIAS E RADICAIS. LOGARITMOS. 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

2.4. Potencias de 
expoñente enteiro 
ou fraccionario e 
radicais sinxelos. 
Relación entre 
potencias e 
radicais. 

2.5. Operacións e 
propiedades das 
potencias e dos 

 2.2. Utilizar os tipos 
de números e 
operacións, xunto 
coas súas 
propiedades, para 
recoller, transformar 
e intercambiar 
información, e 
resolver problemas 
relacionados coa 

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

 

 Opera con eficacia. 

 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

  

2.2.3. Establece as 
relacións entre radicais 

Establece as 
relacións entre 

-  
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radicais. 

2.6. Xerarquía de 
operacións. 

2.8. Logaritmos: 
definición e 
propiedades.  

vida diaria e con 
outras materias do 
ámbito educativo. 

e potencias, opera 
aplicando as 
propiedades necesarias 
e resolve problemas 
contextualizados. 

radicais e 
potencias e opera 
aplicando as 
propiedades 
necesarias. 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

Calcula logaritmos 
sinxelos. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

 

 

UNIDADE 3:  POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXEBRAICAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

2.9. 
Manipulación de 
expresións 
alxébricas. 
Utilización de 
igualdades 
notables. 

2.10. Polinomios. 
Raíces e 
factorización. 

2.12. Fraccións 
alxébricas. 
Simplificación e 
operacións. 

2.3. Construír e 
interpretar 
expresións 
alxébricas, 
utilizando con 
destreza a 
linguaxe 
alxébrica, as 
súas operacións 
e as súas 
propiedades. 

2.3.1. Exprésase con 
eficacia facendo uso 
da linguaxe alxébrica.  

Emprega a linguaxe 

alxébrica. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais. 

 

2.3.3. Realiza 
operacións con 
polinomios, igualdades 
notables e fraccións 
alxébricas sinxelas. 

Realiza operacións 
con polinomios, 
igualdades notables e 
fraccións alxébricas 
sinxelas. 

 

- -  Probas escritas 
e/ou verbais 

 

 

UNIDADE 4:  ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

2.11. Ecuacións 
de grao superior 
a dous. 

2.13. Resolución 
de problemas 
cotiáns e doutras 

2.3. Construír e 
interpretar 
expresións 
alxébricas, 
utilizando con 
destreza a 
linguaxe 

2.3.4. Fai uso da 
descomposición 
factorial para a 
resolución de 
ecuacións de grao 
superior a dous. 

Fai uso da 

descomposición 

factorial para a 

resolución de 

ecuacións sinxelas de 

grao superior a dous. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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áreas de 
coñecemento 
mediante 
ecuacións e 
sistemas. 

2.14. 
Inecuacións de 
primeiro e 
segundo grao. 
Interpretación 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

alxébrica, as 
súas operacións 
e as súas 
propiedades. 

2.4. Representar 
e analizar 
situacións e 
relacións 
matemáticas 
utilizando 
inecuacións, 
ecuacións e 
sistemas para 
resolver 
problemas 
matemáticos e 
de contextos 
reais. 

2.4.1. Formula 
alxebricamente as 
restricións indicadas 
nunha situación da 
vida real, estúdao e 
resolve, mediante 
inecuacións, 
ecuacións ou 
sistemas, e interpreta 
os resultados obtidos. 

Formula 
alxebricamente as 
restricións indicadas 
nunha situación 
sinxela da vida real, 
estúdao e resolve, 
mediante 
inecuacións, 
ecuacións ou 
sistemas, e interpreta 
os resultados obtidos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

UNIDADE 5:   FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

4.1. 
Interpretación 
dun fenómeno 
descrito 
mediante un 
enunciado, unha 
táboa, unha 
gráfica ou unha 
expresión 
analítica. Análise 
de resultados. 

4.3. Taxa de 
variación media 
como medida da 
variación dunha 
función nun 
intervalo.  

4.4. Utilización 
de calculadoras 
gráficas e 
software 
específico para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

4.1. Identificar 
relacións 
cuantitativas 
nunha situación, 
determinar o tipo 
de función que 
pode 
representalas, e 
aproximar e 
interpretar a taxa 
de variación 
media a partir 
dunha gráfica ou 
de datos 
numéricos, ou 
mediante o 
estudo dos 
coeficientes da 
expresión 
alxébrica. 

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

Identifica  relacións 

entre magnitudes que 

poden ser descritas 

mediante unha 

relación funcional, e 

asocia as gráficas 

coas súas 

correspondentes 

expresións alxébricas 

en casos sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

4.1.4. Expresa 
razoadamente 
conclusións sobre un 
fenómeno a partir do 
comportamento dunha 
gráfica ou dos valores 
dunha táboa. 

Expresa  conclusións 

sobre un fenómeno a 

partir do 

comportamento 

dunha gráfica . 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.1.5. Analiza o 
crecemento ou 
decrecemento dunha 
función mediante a 
taxa de variación 
media calculada a 
partir da expresión 
alxébrica, unha táboa 
de valores ou da 
propia gráfica. 

Analiza o crecemento 

ou decrecemento 

dunha función. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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4.2. Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de táboas e 
gráficas que 
representen 
relacións 
funcionais 
asociadas a 
situacións reais 
obtendo 
información 
sobre o seu 
comportamento, 
a evolución e os 
posibles 
resultados finais. 

 

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

Interpreta datos de 
táboas e gráficos 
sobre diversas 
situacións reais. 

 

- - Actividades 
de 
investigación 
individuais ou 
en grupo 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.2. Representa 
datos mediante táboas 
e gráficos utilizando 
eixes e unidades 
axeitadas. 

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.3. Describe as 
características máis 
importantes que se 
extraen dunha gráfica 
sinalando os valores 
puntuais ou intervalos 
da variable que as 
determinan utilizando 
tanto lapis e papel 
como medios 
tecnolóxicos. 

Describe as 
características máis 
importantes  dunha 
gráfica 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 

 

UNIDADE 6:  FUNCIÓNS ELEMENTAIS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

4.2. Funcións 
elementais 
(lineal, 
cuadrática, 
proporcionalidade 
inversa, 
exponencial e 
logarítmica, e 
definidas en 
anacos): 
características e 
parámetros. 

4.3. 
Recoñecemento 

4.1. Identificar 
relacións 
cuantitativas 
nunha situación, 
determinar o tipo 
de función que 
pode 
representalas, e 
aproximar e 
interpretar a taxa 
de variación media 
a partir dunha 
gráfica ou de 
datos numéricos, 

4.1.2. Explica e 
representa 
graficamente o 
modelo de relación 
entre dúas 
magnitudes para os 
casos de relación 
lineal, cuadrática, 
proporcionalidade 
inversa, exponencial 
e logarítmica, 
empregando medios 
tecnolóxicos, de ser 
preciso. 

Explica e representa 

graficamente o 

modelo de relación 

entre dúas 

magnitudes para  

casos sinxelos de 

relación lineal, 

cuadrática, 

proporcionalidade 

inversa, exponencial 

e logarítmica, 

empregando medios 

tecnolóxicos, de ser 

 

- - Actividades 
de 
investigación 
individuais ou 
en grupo 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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doutros modelos 
funcionais: 
aplicacións a 
contextos e 
situacións reais.   

4.4. Utilización de 
calculadoras 
gráficas e 
software 
específico para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

ou mediante o 
estudo dos 
coeficientes da 
expresión 
alxébrica. 

preciso. 

4.1.3. Identifica, 
estima ou calcula 
parámetros 
característicos de 
funcións elementais. 

Calcula parámetros 

característicos de 

funcións elementais. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Interpreta situacións 

reais sinxelas que 

responden a funcións 

elementais: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade 

inversa, definidas a 

anacos e 

exponenciais e 

logarítmicas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

4.2. Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de táboas e 
gráficas que 
representen 
relacións 
funcionais 
asociadas a 
situacións reais 
obtendo 
información sobre 
o seu 
comportamento, a 
evolución e os 
posibles 
resultados finais. 

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

Interpreta  datos de 
táboas e gráficos 
sobre diversas 
situacións reais 
sinxelas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.2. Representa 
datos mediante 
táboas e gráficos 
utilizando eixes e 
unidades axeitadas. 

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.3. Describe as 
características máis 
importantes que se 
extraen dunha 
gráfica sinalando os 
valores puntuais ou 
intervalos da variable 
que as determinan 
utilizando tanto lapis 
e papel como 
medios tecnolóxicos. 

Describe as 
características máis 
importantes  dunha 
gráfica 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.4. Relaciona 
distintas 
táboas de 
valores, e 
as súas 
gráficas 
correspond
entes. 

 

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

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 7:   SEMELLANZA. APLICACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

3.3. Aplicación 
dos 
coñecementos 
xeométricos á 
resolución de 
problemas 
métricos no 
mundo físico: 
medida de 
lonxitudes, áreas 
e volumes.  

3.5. Semellanza. 
Figuras 
semellantes. 
Razón entre 
lonxitudes, áreas 
e volumes de 
corpos 
semellantes. 

3.6. Aplicacións 
informáticas de 
xeometría 
dinámica que 
facilite a 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas. 

3.2. Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas e 
indirectas a partir 
de situacións reais, 
empregando os 
instrumentos, as 
técnicas ou as 
fórmulas máis 
adecuadas, e 
aplicando as 
unidades de 
medida. 

3.2.1. Utiliza as 
ferramentas 
tecnolóxicas, as 
estratexias e as 
fórmulas apropiadas 
para calcular 
ángulos, lonxitudes, 
áreas e volumes de 
corpos e figuras 
xeométricas. 

Calcula ángulos, 

lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e 

figuras xeométricas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

 

Calcula áreas e 

volumes de 

triángulos, 

cuadriláteros, 

círculos, 

paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, 

conos e esferas, e 

aplícaas para resolver 

problemas 

xeométricos sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

3.3. Coñecer e 
utilizar os 
conceptos e os 
procedementos 
básicos da 
xeometría analítica 
plana para 
representar, 
describir e analizar 
formas e 
configuracións 
xeométricas 
sinxelas. 

 

 

3.3.6. Utiliza 
recursos 
tecnolóxicos 
interactivos para 
crear figuras 
xeométricas e 
observar as súas 
propiedades e as 
súas características. 

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

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en  grupo. 
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UNIDADE 8:  TRIGONOMETRÍA 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

3.1. Medidas de 
ángulos no 
sistema 
sesaxesimal e 
en radiáns. 

3.2. Razóns 
trigonométricas. 
Relacións entre 
elas. Relacións 
métricas nos 
triángulos. 

3.3. Aplicación 
dos 
coñecementos 
xeométricos á 
resolución de 
problemas 
métricos no 
mundo físico: 
medida de 
lonxitudes, áreas 
e volumes.  

3.6. Aplicacións 
informáticas de 
xeometría 
dinámica que 
facilite a 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas. 

3.1. Utilizar as 
unidades angulares 
dos sistemas métrico 
sesaxesimal e 
internacional, así 
como as relacións e 
as razóns da 
trigonometría 
elemental, para 
resolver problemas 
trigonométricos en 
contextos reais. 

3.1.1. Utiliza 
conceptos e 
relacións da 
trigonometría 
básica para 
resolver problemas 
empregando 
medios 
tecnolóxicos, de 
ser preciso, para 
realizar os 
cálculos. 

Utiliza conceptos e 

relacións da 

trigonometría básica 

para resolver 

problemas sinxelos 

empregando medios 

tecnolóxicos, de ser 

preciso, para realizar 

os cálculos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

3.2. Calcular 
magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas 
a partir de situacións 
reais, empregando 
os instrumentos, as 
técnicas ou as 
fórmulas máis 
adecuadas, e 
aplicando as 
unidades de medida. 

3.2.2. Resolve 
triángulos 
utilizando as 
razóns 
trigonométricas e 
as súas relacións. 

Resolve triángulos 
utilizando as razóns 
trigonométricas e as 
súas relacións. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

3.3. Coñecer e 
utilizar os conceptos 
e os procedementos 
básicos da 
xeometría analítica 
plana para 
representar, describir 
e analizar formas e 
configuracións 
xeométricas 
sinxelas. 

3.3.6. Utiliza 
recursos 
tecnolóxicos 
interactivos para 
crear figuras 
xeométricas e 
observar as súas 
propiedades e as 
súas 
características. 

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

 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en  grupo. 

 

 

 
UNIDADE 9:  XEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

3.4. Iniciación á 
xeometría analítica 
no plano: 
coordenadas. 
Vectores. 

3.3. Coñecer e 
utilizar os 
conceptos e os 
procedementos 
básicos da 

3.3.1. Establece 
correspondencias 
analíticas entre as 
coordenadas de 
puntos e vectores. 

Establece 

correspondencias 

analíticas entre as 

coordenadas de 

puntos e vectores. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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Ecuacións da recta. 
Paralelismo; 
perpendicularidade. 

3.6. Aplicacións 
informáticas de 
xeometría dinámica 
que facilite a 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas. 

xeometría 
analítica plana 
para 
representar, 
describir e 
analizar formas 
e configuracións 
xeométricas 
sinxelas. 

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

Calcula a distancia 

entre dous puntos e o 

módulo dun vector. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Coñece o significado 

de pendente dunha 

recta e diferentes 

formas de calculala. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais 

3.3.4. Calcula a 
ecuación dunha 
recta de varias 
formas, en función 
dos datos coñecidos 

Calcula a ecuación 

dunha recta 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Recoñece distintas 

expresións da 

ecuación dunha recta 

e analiza as 

condicións de 

incidencia, 

paralelismo e 

perpendicularidade. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

3.3.6. Utiliza 
recursos 
tecnolóxicos 
interactivos para 
crear figuras 
xeométricas e 
observar as súas 
propiedades e as 
súas características. 

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

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en  grupo. 

 

-  

 
 
UNIDADE 10:  ESTATÍSTICA 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 5.6. Utilización do 
vocabulario 
adecuado para 
describir e 
cuantificar 
situacións 
relacionadas co 
azar e a 
estatística. 

5.7. Identificación 
das fases e as 
tarefas dun estudo 
estatístico. 

5.1. Resolver 
situacións e 
problemas da vida 
cotiá aplicando os 
conceptos do 
cálculo de 
probabilidades e 
técnicas de 
reconto axeitadas. 

5.1.6. Interpreta un 
estudo estatístico a 
partir de situacións 
concretas próximas. 

Interpreta un estudo 

estatístico a partir de 

situacións concretas 

próximas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais 

5.3. Utilizar o 
vocabulario 
axeitado para a 
descrición de 

5.3.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir, cuantificar 

Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

analizar situacións 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 



 112 

 

 

5.8. Gráficas 
estatísticas: tipos 
de gráficas. 
Análise crítica de 
táboas e gráficas 
estatísticas nos 
medios de 
comunicación e en 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). Detección de 
falacias. 

5.9. Medidas de 
centralización e 
dispersión: 
interpretación, 
análise e 
utilización. 

5.10. Comparación 
de distribucións 
mediante o uso 
conxunto de 
medidas de 
posición e 
dispersión. 

5.12. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 
tratamento de 
datos estatísticos. 

situacións 
relacionadas co 
azar e a 
estatística, 
analizando e 
interpretando 
informacións que 
aparecen nos 
medios de 
comunicación e 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

e analizar situacións 
relacionadas co 
azar. 

relacionadas co azar. verbais. 

 

5.4. Elaborar e 
interpretar táboas 
e gráficos 
estatísticos, así 
como os 
parámetros 
estatísticos máis 
usuais, en 
distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, 
utilizando os 
medios máis 
axeitados (lapis e 
papel, calculadora 
ou computador), e 
valorando 
cualitativamente a 
representatividade 
das mostras 
utilizadas. 

5.4.1. Interpreta 
criticamente datos 
de táboas e gráficos 
estatísticos. 

Interpreta datos de 

táboas e gráficos 

estatísticos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

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

 

Utiliza medios 

tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e 

gráficas estatísticas 

 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en  grupo. 

 

5.4.3. Calcula e 
interpreta os 
parámetros 
estatísticos dunha 
distribución de 
datos utilizando os 
medios máis 
axeitados (lapis e 
papel, calculadora 
ou computador). 

 Calcula e interpreta 

os parámetros 

estatísticos dunha 

distribución de datos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.4.4. Selecciona 
unha mostra 
aleatoria e valora a 
representatividade 
de mostras 
pequenas. 

Selecciona unha 

mostra aleatoria e 

valora a 

representatividade de 

mostras pequenas en 

casos sinxelos. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 
UNIDADE 11: DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 5.6. Utilización 
do vocabulario 
adecuado para 

5.3. Utilizar o 
vocabulario axeitado 
para a descrición de 

5.3.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 

Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

analizar situacións 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
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describir e 
cuantificar 
situacións 
relacionadas co 
azar e a 
estatística. 

5.11. 
Construción e 
interpretación de 
diagramas de 
dispersión. 
Introdución á 
correlación. 

5.12. Aplicacións 
informáticas que 
faciliten o 
tratamento de 
datos 
estatísticos. 

situacións 
relacionadas co azar 
e a estatística, 
analizando e 
interpretando 
informacións que 
aparecen nos 
medios de 
comunicación e 
fontes públicas 
oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

describir, 
cuantificar e 
analizar situacións 
relacionadas co 
azar. 

relacionadas co azar. verbais. 

 

5.4. Elaborar e 
interpretar táboas e 
gráficos estatísticos, 
así como os 
parámetros 
estatísticos máis 
usuais, en 
distribucións 
unidimensionais e 
bidimensionais, 
utilizando os medios 
máis axeitados (lapis 
e papel, calculadora 
ou computador), e 
valorando 
cualitativamente a 
representatividade 
das mostras 
utilizadas. 

5.4.1. Interpreta 
criticamente datos 
de táboas e 
gráficos 
estatísticos. 

Interpreta datos de 

táboas e gráficos 

estatísticos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

 

Utiliza medios 

tecnolóxicos para o 

tratamento de datos e 

gráficas estatísticas 

 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

 

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

Representa 

diagramas de 

dispersión e interpreta 

a relación entre as 

variables en casos 

sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 
 
UNIDADE 12:  COMBINATORIA 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

5.1. Introdución 
á combinatoria: 
combinacións, 
variacións e 
permutacións. 

 5.6. Utilización 
do vocabulario 
adecuado para 
describir e 
cuantificar 

5.1. Resolver 
situacións e 
problemas da vida 
cotiá aplicando os 
conceptos do cálculo 
de probabilidades e 
técnicas de reconto 
axeitadas. 

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

Aplica en problemas 

contextualizados 

sinxelos os conceptos 

de variación, 

permutación e 

combinación. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

5.1.2. Identifica e 
describe situacións 
e fenómenos de 

 Identifica e describe 

situacións e 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
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situacións 
relacionadas co 
azar e a 
estatística. 

 

carácter aleatorio, 
utilizando a 
terminoloxía 
axeitada para 
describir sucesos. 

fenómenos de 

carácter aleatorio. 

en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

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

Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

analizar situacións 

relacionadas co azar. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 
 
UNIDADE 13:  CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

5.2. Cálculo de 
probabilidades 
mediante a regra 
de Laplace e 
outras técnicas 
de reconto. 

5.3. 
Probabilidade 
simple e 
composta. 
Sucesos 
dependentes e 
independentes. 

5.4. Experiencias 
aleatorias 
compostas. 
Utilización de 
táboas de 
continxencia e 
diagramas de 
árbore para a 
asignación de 
probabilidades. 

5.5. 
Probabilidade 
condicionada. 

5.1. Resolver 
situacións e 
problemas da vida 
cotiá aplicando os 
conceptos do cálculo 
de probabilidades e 
técnicas de reconto 
axeitadas. 

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

 Identifica e describe 

situacións e 

fenómenos de 

carácter aleatorio. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.1.3. Aplica 
técnicas de cálculo 
de probabilidades 
na resolución de 
situacións e 
problemas da vida 
cotiá. 

Aplica técnicas de 

cálculo de 

probabilidades na 

resolución de 

situacións e 

problemas da vida 

cotiá sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.1.4. Formula e 
comproba 
conxecturas sobre 
os resultados de 
experimentos 
aleatorios e 
simulacións. 

Comproba 

conxecturas sobre os 

resultados de 

experimentos 

aleatorios e 

simulacións. 

 

- - Actividades 
de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
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 5.6. Utilización 
do vocabulario 
adecuado para 
describir e 
cuantificar 
situacións 
relacionadas co 
azar e a 
estatística. 

 

verbais. 

 

5.2. Calcular 
probabilidades 
simples ou 
compostas aplicando 
a regra de Laplace, 
os diagramas de 
árbore, as táboas de 
continxencia ou 
outras técnicas 
combinatorias. 

5.2.1. Aplica a 
regra de Laplace e 
utiliza estratexias 
de reconto sinxelas 
e técnicas 
combinatorias. 

Aplica a regra de 

Laplace e utiliza 

estratexias de reconto 

sinxelas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Calcula a 

probabilidade de 

sucesos compostos 

sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

5.2.3. Resolve 
problemas sinxelos 
asociados á 
probabilidade 
condicionada.  

Resolve problemas 

sinxelos asociados á 

probabilidade 

condicionada. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

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

Analiza 

matematicamente 

algún xogo de azar 

sinxelo, 

comprendendo as 

súas regras e 

calculando as 

probabilidades 

adecuadas. 

 

- - Actividades 
de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

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

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

Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

analizar situacións 

relacionadas co azar. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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4ºE.S.O. 

 
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Tendo en conta que o actual curso lectivo consta de 157 días lectivos e que a materia se imparte catro 

dos cinco días lectivos semanais, proponse unha temporalización para un total de 125 sesións. 

 

 

Unidade Sesións previstas 

1. Números racionais. 8 

2. Números reais. 8 

3. Proporcionalidade e porcentaxe. 8 

4. Expresións alxébricas. 9 

5. Ecuacións. 12 

6. Sistemas de ecuacións. 8 

7. Funcións. 14 

8. Funcións elementais. 15 

9. Xeometría. 20 

10. Estatística. 15 

11. Probabilidade. 8 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIA DE CONTIDOS. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. CRITERIOS, 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

O Bloque 1 é común a todas as unidades e avaliarase ao longo de todo o curso. 

 

 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 Consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

 1.1. Planificación e 
expresión verbal do 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 1.1. Expresar 

verbalmente, de 

xeito razoado o 

proceso seguido 

na resolución dun 

problema. 

 1.1.1. Expresa 

verbalmente, de 

xeito razoado, o 

proceso seguido na 

resolución dun 

problema, coa 

precisión e o rigor 

adecuados. 

 Expresa 

verbalmente, de 

xeito razoado, o 

proceso seguido na 

resolución dun 

problema. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.2. Estratexias e 

procedementos 

postos en práctica: 

uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, 

etc.), reformulación 

do problema, 

resolución de 

subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, 

etc. 

 1.3. Reflexión sobre 

os resultados: 

revisión das 

operacións 

utilizadas, 

asignación de 

unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

 1.2. Utilizar 

procesos de 

razoamento e 

estratexias de 

resolución de 

problemas, 

realizando os 

cálculos 

necesarios e 

comprobando as 

solucións obtidas. 

 1.2.1. Analiza e 

comprende o 

enunciado dos 

problemas (datos, 

relacións entre os 

datos, e contexto do 

problema). 

 Analiza e comprende 

o enunciado dos 

problemas máis 

sinxelos. 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.2.2. Valora a 

información dun 

enunciado e 

relaciónaa co 

número de solucións 

do problema. 

 Valora a información 

dun enunciado 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.2.3. Realiza 

estimacións e 

elabora conxecturas 

sobre os resultados 

dos problemas que 

cumpra resolver, 

valorando a súa 

utilidade e a súa 

eficacia. 

 Realiza estimacións 
e elabora 
conxecturas sobre 
os resultados dos 
problemas sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.2.4. Utiliza 

estratexias 

heurísticas e 

procesos de 

razoamento na 

resolución de 

 Utiliza procesos de 
razoamento na 
resolución de 
problemas sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 
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resolución, etc. problemas, 

reflexionando sobre 

o proceso de 

resolución de 

problemas. 

 1.2. Estratexias e 

procedementos 

postos en práctica: 

uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, 

etc.), reformulación 

do problema, 

resolución de 

subproblemas, 

reconto exhaustivo, 

comezo por casos 

particulares 

sinxelos, procura de 

regularidades e leis, 

etc. 

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

 1.3. Describir e 

analizar situacións 

de cambio, para 

atopar patróns, 

regularidades e 

leis matemáticas, 

en contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos, 

valorando a súa 

utilidade para facer 

predicións. 

 1.3.1. Identifica 

patróns, 

regularidades e leis 

matemáticas en 

situacións de 

cambio, en 

contextos 

numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos e 

probabilísticos. 

 Identifica patróns e 
regularidades en 
contextos numéricos, 
xeométricos, 
funcionais, 
estatísticos e 
probabilísticos 
sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.3.2. Utiliza as leis 

matemáticas 

atopadas para 

realizar simulacións 

e predicións sobre 

os resultados 

esperables, e valora 

a súa eficacia e a 

súa idoneidade. 

 Utiliza as leis 
matemáticas  para 
realizar simulacións 
e predicións sobre 
os resultados 
esperables en casos 
sinxelos. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.3. Reflexión sobre 

os resultados: 

revisión das 

operacións 

utilizadas, 

asignación de 

unidades aos 

resultados, 

comprobación e 

interpretación das 

solucións no 

contexto da 

situación, procura 

doutras formas de 

resolución, etc. 

 1.4. Afondar en 

problemas resoltos 

formulando 

pequenas 

variacións nos 

datos, outras 

preguntas, outros 

contextos, etc. 

 1.4.1. Afonda nos 

problemas logo de 

resolvelos, revisando 

o proceso de 

resolución e os 

pasos e as ideas 

importantes, 

analizando a 

coherencia da 

solución ou 

procurando outras 

formas de 

resolución. 

 Afonda nos 
problemas logo de 
resolvelos, revisando 
o proceso de 
resolución e os 
pasos e as ideas 
importantes, 
analizando a 
coherencia da 
solución. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.4.2. Formúlanse 

novos problemas, a 

partir de un resolto, 

variando os datos, 

 Formúlase novos 
problemas, a partir 
dun resolto. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 
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propondo novas 

preguntas, 

resolvendo outros 

problemas 

parecidos, 

formulando casos 

particulares ou máis 

xerais de interese, e 

establecendo 

conexións entre o 

problema e a 

realidade. 

  -  Observación. 

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

 1.5. Elaborar e 

presentar informes 

sobre o proceso, 

resultados e 

conclusións 

obtidas nos 

procesos de 

investigación. 

 1.5.1. Expón e 

argumenta o 

proceso seguido, 

ademais das 

conclusións obtidas, 

utilizando distintas 

linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e 

estatístico-

probabilística. 

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

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

-  -  Observación. 

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

 1.6. Desenvolver 

procesos de 

matematización en 

contextos da 

realidade cotiá 

(numéricos, 

xeométricos, 

funcionais, 

estatísticos ou 

probabilísticos) a 

partir da 

identificación de 

situacións 

problemáticas da 

realidade. 

 1.6.1. Identifica 

situacións 

problemáticas da 

realidade 

susceptibles de 

conter problemas de 

interese. 

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

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.6.2. Establece 

conexións entre un 

problema do mundo 

real e o mundo 

matemático, 

identificando o 

problema ou os 

problemas 

matemáticos que 

subxacen nel e os 

coñecementos 

matemáticos 

necesarios. 

 Establece conexións 
entre un problema 
do mundo real e o 
mundo matemático 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.6.3. Usa, elabora 

ou constrúe modelos 

matemáticos 

sinxelos que 

permitan a 

 Usa modelos 
matemáticos 
sinxelos que 
permitan a 
resolución dun 
problema ou duns 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 
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resolución dun 

problema ou duns 

problemas dentro do 

campo das 

matemáticas. 

problemas dentro do 
campo das 
matemáticas. 

 1.6.4. Interpreta a 

solución matemática 

do problema no 

contexto da 

realidade. 

 Interpreta a solución 
matemática do 
problema no 
contexto da 
realidade. 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.6.5. Realiza 

simulacións e 

predicións, en 

contexto real, para 

valorar a adecuación 

e as limitacións dos 

modelos, e propón 

melloras que 

aumenten a súa 

eficacia. 

 Realiza simulacións 
e predicións, en 
contexto real, para 
valorar a adecuación 
dos modelos. 

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 1.7. Valorar a 

modelización 

matemática como 

un recurso para 

resolver problemas 

da realidade cotiá, 

avaliando a 

eficacia e as 

limitacións dos 

modelos utilizados 

ou construídos. 

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

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

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

 1.8. Desenvolver e 

cultivar as 

actitudes persoais 

inherentes ao 

quefacer 

matemático. 

 1.8.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas 

para o traballo en 

matemáticas 

(esforzo, 

perseveranza, 

flexibilidade e 

aceptación da crítica 

razoada). 

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

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.8.2. Formúlase a 

resolución de retos e 

problemas coa 

precisión, esmero e 

interese adecuados 

ao nivel educativo e 

á dificultade da 

situación. 

 Formúlase a 
resolución de retos e 
problemas. 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.8.3. Distingue  Distingue entre  
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entre problemas e 

exercicios, e adopta 

a actitude axeitada 

para cada caso. 

problemas e 
exercicios, e adopta 
a actitude axeitada 
para cada caso. 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.8.4. Desenvolve 

actitudes de 

curiosidade e 

indagación, xunto 

con hábitos de 

formular e 

formularse 

preguntas, e 

procurar respostas 

axeitadas, tanto no 

estudo dos 

conceptos como na 

resolución de 

problemas. 

 Desenvolve 
actitudes de 
curiosidade e 
indagación 

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.8.5. Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo.  

 Desenvolve 
habilidades sociais 
de cooperación e 
traballo en equipo. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas 

e afrontar as 

dificultades propias 

do traballo científico. 

 1.9. Superar 

bloqueos e 

inseguridades ante 

a resolución de 

situacións 

descoñecidas. 

 1.9.1. Toma 

decisións nos 

procesos de 

resolución de 

problemas, de 

investigación e de 

matematización ou 

de modelización, e 

valora as 

consecuencias 

destas e a súa 

conveniencia pola 

súa sinxeleza e 

utilidade. 

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

-  

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.6. Confianza nas 

propias capacidades 

para desenvolver 

actitudes axeitadas 

e afrontar as 

dificultades propias 

do traballo científico. 

 1.10. Reflexionar 

sobre as decisións 

tomadas e 

aprender diso para 

situacións 

similares futuras. 

 1.10.1. Reflexiona 

sobre os problemas 

resoltos e os 

procesos 

desenvolvidos, 

valorando a potencia 

e a sinxeleza das 

ideas clave, e 

aprende para 

situacións futuras 

similares. 

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

 

- - Revisión de 
caderno e 
tarefas. 

  -  Observación. 

 1.7. Utilización de 
medios tecnolóxicos 
no proceso de 

 1.11. Empregar as 

ferramentas 

 1.11.1. Selecciona 

ferramentas 

 Selecciona 
ferramentas 
tecnolóxicas 

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
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aprendizaxe para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos sobre 
os procesos 
levados a cabo e 
as conclusións e 
os resultados 
obtidos. 

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

tecnolóxicas 

adecuadas, de 

xeito autónomo, 

realizando cálculos 

numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos, 

facendo 

representacións 

gráficas, recreando 

situacións 

matemáticas 

mediante 

simulacións ou 

analizando con 

sentido crítico 

situacións diversas 

que axuden á 

comprensión de 

conceptos 

matemáticos ou á 

resolución de 

problemas. 

tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas 

para a realización de 

cálculos numéricos, 

alxébricos ou 

estatísticos cando a 

dificultade destes 

impida ou non 

aconselle facelos 

manualmente. 

axeitadas e utilízaas 
para a realización de 
cálculos numéricos, 
alxébricos ou 
estatísticos cando a 
dificultade destes 
impida ou non 
aconselle facelos 
manualmente 

individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.11.2. Utiliza 

medios tecnolóxicos 

para facer 

representacións 

gráficas de funcións 

con expresións 

alxébricas 

complexas e extraer 

información 

cualitativa e 

cuantitativa sobre 

elas. 

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

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.11.3. Deseña 

representacións 

gráficas para 

explicar o proceso 

seguido na solución 

de problemas, 

mediante a 

utilización de medios 

tecnolóxicos. 

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

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.11.4. Recrea 

ámbitos e obxectos 

xeométricos con 

ferramentas 

tecnolóxicas 

interactivas para 

amosar, analizar e 

comprender 

propiedades 

xeométricas. 

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

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

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

 Utiliza medios 
tecnolóxicos para o 
tratamento de datos 
e gráficas 
estatísticas 

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.7. Utilización de 
medios tecnolóxicos 

 1.12. Utilizar as 

tecnoloxías da 

 1.12.1. Elabora 

documentos dixitais 

 Elabora documentos 
dixitais propios coa 

- - Actividades 
prácticas e de 
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no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida 
ordenada e a 
organización de 
datos.  

– Elaboración e 
creación de 
representacións 
gráficas de datos 
numéricos, 
funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas ou 
funcionais, e 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
alxébrico ou 
estatístico.  

– Deseño de 
simulacións e 
elaboración de 
predicións sobre 
situacións 
matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de 
informes e 
documentos sobre 
os procesos 
levados a cabo e 
as conclusións e 
os resultados 
obtidos. 

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

información e da 

comunicación de 

maneira habitual 

no proceso de 

aprendizaxe, 

procurando, 

analizando e 

seleccionando 

información 

salientable en 

internet ou noutras 

fontes, elaborando 

documentos 

propios, facendo 

exposicións e 

argumentacións 

destes e 

compartíndoos en 

ámbitos 

apropiados para 

facilitar a 

interacción. 

propios (de texto, 

presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), 

como resultado do 

proceso de procura, 

análise e selección 

de información 

salientable, coa 

ferramenta 

tecnolóxica axeitada, 

e compárteos para a 

súa discusión ou 

difusión. 

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

investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.12.2. Utiliza os 

recursos creados 

para apoiar a 

exposición oral dos 

contidos traballados 

na aula. 

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

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.12.3. Usa 

axeitadamente os 

medios tecnolóxicos 

para estruturar e 

mellorar o seu 

proceso de 

aprendizaxe, 

recollendo a 

información das 

actividades, 

analizando puntos 

fortes e débiles do 

seu proceso 

educativo e 

establecendo pautas 

de mellora. 

 Usa axeitadamente 
os medios 
tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar 
o seu proceso de 
aprendizaxe. 

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 

 1.12.4. Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ideas e 
tarefas. 

 Emprega 
ferramentas 
tecnolóxicas para 
compartir ficheiros e 
tarefas. 

- - Actividades 
prácticas e de 
investigación 
individuais ou 
en grupo. 

  -  Observación. 
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UNIDADE 1:  NÚMEROS RACIONAIS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 Consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.    

Recoñecemento 

de números que 

non poden 

expresarse en 

forma de fracción. 

Números 

irracionais. 

2 .  Diferenciación 

de números 

racionais e 

irracionais. 

Expresión decimal 

e representación 

na recta real. 

3.   Xerarquía das 

operacións. 

4.   Utilización da 

calculadora e 

ferramentas 

informáticas para 

realizar operacións 

con calquera tipo 

de expresión 

numérica. 

Cálculos 

aproximados. 

 

2.1. Coñecer e 

utilizar os tipos de 

números e 

operacións, xunto 

coas súas 

propiedades e 

aproximacións, para 

resolver problemas 

relacionados coa 

vida diaria e outras 

materias do ámbito 

educativo, 

recollendo, 

transformando e 

intercambiando 

información. 

2.1.1. Recoñece os 

tipos de números 

(naturais, enteiros, 

racionais e 

irracionais), indica o 

criterio seguido para a 

súa identificación, e 

utilízaos para 

representar e 

interpretar 

axeitadamente a 

información 

cuantitativa. 

Recoñece os 

números racionais e 

irracionais e 

utilízaos para 

representar e 

interpretar 

axeitadamente a 

información 

cuantitativa. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

2.1.2. Realiza os 
cálculos con eficacia, 
mediante cálculo 
mental, algoritmos de 
lapis e papel, 
calculadora ou 
ferramentas 
informáticas, e utiliza 
a notación máis 
axeitada para as 
operacións de suma, 
resta, produto, división 
e potenciación. 

Realiza os cálculos 

con eficacia 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.1.3. Realiza 
estimacións e xulga 
se os resultados 
obtidos son razoables. 

Realiza estimacións 

e xulga se os 

resultados obtidos 

son razoables. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 

 

UNIDADE 2:  NÚMEROS REAIS 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.  Diferenciación 

de números 

racionais e 

irracionais. 

Expresión decimal 

e representación 

2.1. Coñecer e 

utilizar os tipos de 

números e 

operacións, xunto 

coas súas 

propiedades e 

aproximacións, para 

2.1.2. Realiza os 

cálculos con eficacia, 

mediante cálculo 

mental, algoritmos de 

lapis e papel, 

calculadora ou 

ferramentas 

Realiza os 

cálculos con 

eficacia 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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na recta real. 

2.   Xerarquía das 

operacións. 

3.   Interpretación 

e utilización dos 

números reais e 

as operacións en 

diferentes 

contextos, elixindo 

a notación e 

precisión máis 

axeitadas en cada 

caso. 

4.   Utilización da 

calculadora e 

ferramentas 

informáticas para 

realizar 

operacións con 

calquera tipo de 

expresión 

numérica. 

Cálculos 

aproximados. 

5.  Intervalos. 

Significado e 

diferentes formas 

de expresión. 

resolver problemas 

relacionados coa 

vida diaria e outras 

materias do ámbito 

educativo, 

recollendo, 

transformando e 

intercambiando 

información. 

informáticas, e utiliza a 

notación máis axeitada 

para as operacións de 

suma, resta, produto, 

división e potenciación. 

2.1.4. Utiliza a notación 
científica para 
representar e operar 
(produtos e divisións) 
con números moi 
grandes ou moi 
pequenos. 

Utiliza a notación 

científica para 

representar e 

operar (produtos e 

divisións) con 

números moi 

grandes ou moi 

pequenos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.1.5. Compara, 
ordena, clasifica e 
representa os tipos de 
números reais, 
intervalos e 
semirrectas, sobre a 
recta numérica. 

Compara, ordena, 

clasifica e 

representa os 

tipos de números 

reais, intervalos e 

semirrectas, sobre 

a recta numérica. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 
 
UNIDADE 3:  PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 
 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.   

Proporcionalidade 

directa e inversa. 

Aplicación á 

resolución de 

problemas da vida 

cotiá. 

2.   Porcentaxes 
na economía. 
Aumentos e 
diminucións 
porcentuais. 
Porcentaxes 
sucesivas. 
Interese simple e 
composto. 

2.1. Coñecer e 

utilizar os tipos de 

números e 

operacións, xunto 

coas súas 

propiedades e 

aproximacións, para 

resolver problemas 

relacionados coa 

vida diaria e outras 

materias do ámbito 

educativo, 

recollendo, 

transformando e 

intercambiando 

2.1.6. Aplica 

porcentaxes á 

resolución de 

problemas cotiáns e 

financieros, e valora o 

emprego de medios 

tecnolóxicos cando a 

complexidade dos datos 

o requira. 

Aplica 

porcentaxes á 

resolución de 

problemas cotiáns 

e financiero 

sinxeloss, 

empregando 

medios 

tecnolóxicos 

cando a 

complexidade dos 

datos o requira. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

2.1.7. Resolve 

problemas da vida cotiá 

 Resolve 

problemas 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 



 126 

 

 

información. nos que interveñen 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionais. 

sinxelos da vida 

cotiá nos que 

interveñen 

magnitudes 

directa e 

inversamente 

proporcionais. 

verbais. 

 

 

UNIDADE 4:  EXPRESIÓNS ALXEBRAICAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.   Polinomios: 

raíces e 

factorización. 

Utilización de 

identidades 

notables. 

2.2. Utilizar con 

destreza a linguaxe 

alxébrica, as súas 

operacións e as 

súas propiedades. 

2.2.1. Exprésase con 

eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

Emprega a 

linguaxe alxébrica 

para expresarse. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.2.2. Realiza 

operacións de suma, 

resta, produto e división 

de polinomios, e utiliza 

identidades notables. 

Realiza 

operacións con 

polinomios, e 

utiliza identidades 

notables. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

2.2.3. Obtén as raíces 

dun polinomio e 

factorízao, mediante a 

aplicación da regra de 

Ruffini. 

Obtén as raíces 

dun polinomio e 

factorízao, 

mediante a 

aplicación da 

regra de Ruffini. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 
 

UNIDADE 5:  ECUACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.    Resolución 

de ecuacións e 

sistemas de 

dúas ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas. 

2.   Resolución 

de problemas 

2.3. Representar e 

analizar situacións e 

estruturas 

matemáticas, 

utilizando ecuacións 

de distintos tipos para 

resolver problemas. 

2.3.1. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións 

de primeiro e 

segundo grao e 

sistemas de dúas 

ecuacións lineais con 

 Formula 

alxebricamente unha 

situación sinxela da 

vida real mediante 

ecuacións de 

primeiro e segundo 

grao, resólveas e 

interpreta o resultado 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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cotiáns 

mediante 

ecuacións e 

sistemas. 

 

dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta 

o resultado obtido.  

obtido. 

 

 

 

UNIDADE 6:  SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.    Resolución 

de ecuacións e 

sistemas de 

dúas ecuacións 

lineais con dúas 

incógnitas. 

2.   Resolución 

de problemas 

cotiáns mediante 

ecuacións e 

sistemas. 

 

2.3. Representar e 

analizar situacións e 

estruturas 

matemáticas, 

utilizando ecuacións 

de distintos tipos 

para resolver 

problemas. 

2.3.1. Formula 

alxebricamente unha 

situación da vida real 

mediante ecuacións 

de primeiro e segundo 

grao e sistemas de 

dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta 

o resultado obtido.  

Formula 

alxebricamente unha 

situación sinxela da 

vida real mediante 

sistemas de dúas 

ecuacións lineais con 

dúas incógnitas, 

resólveos e interpreta 

o resultado obtido. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

 

UNIDADE 7: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.    Interpretación 

dun fenómeno 

descrito mediante 

un enunciado, 

unha táboa, unha 

gráfica ou unha 

expresión 

analítica. 

2.    Taxa de 

variación media 

como medida da 

variación dunha 

función nun 

intervalo. 

4.1. Identificar 

relacións cuantitativas 

nunha situación, 

determinar o tipo de 

función que pode 

representalas, e 

aproximar e 

interpretar a taxa de 

variación media a 

partir dunha gráfica, 

de datos numéricos 

ou mediante o estudo 

dos coeficientes da 

expresión alxébrica. 

4.1.1. Identifica e 

explica relacións entre 

magnitudes que se 

poden describir 

mediante unha relación 

funcional, asociando as 

gráficas coas súas 

correspondentes 

expresións alxébricas. 

Identifica e explica 

relacións entre 

magnitudes que se 

poden describir 

mediante unha 

relación funcional 

sinxela, asociando as 

gráficas coas súas 

correspondentes 

expresións alxébricas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.1.3. Identifica, estima 

ou calcula elementos 

característicos destas 

Calcula elementos 

característicos de 

funcións sinxelas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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3.   Utilización de 
calculadoras 
gráficas e 
software 
específico para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

funcións (cortes cos 

eixes, intervalos de 

crecemento e 

decrecemento, 

máximos e mínimos, 

continuidade, simetrías 

e periodicidade). 

 

4.1.4. Expresa 

razoadamente 

conclusións sobre un 

fenómeno, a partir da 

análise da gráfica que o 

describe ou dunha 

táboa de valores. 

Expresa razoadamente 

conclusións sobre un 

fenómeno, a partir da 

análise da gráfica que 

o describe ou dunha 

táboa de valores. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.1.5. Analiza o 

crecemento ou o 

decrecemento dunha 

función mediante a taxa 

de variación media, 

calculada a partir da 

expresión alxébrica, 

unha táboa de valores 

ou da propia gráfica. 

Analiza o crecemento 

ou o decrecemento 

dunha función. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2. Analizar 

información 

proporcionada a partir 

de táboas e gráficas 

que representen 

relacións funcionais 

asociadas a 

situacións reais, 

obtendo información 

sobre o seu 

comportamento, a 

súa evolución e os 

posibles resultados 

finais. 

4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos sobre 

diversas situacións 

reais. 

Interpreta criticamente 

datos de táboas e 

gráficos sobre diversas 

situacións reais 

sinxelas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.2. Representa datos 

mediante táboas e 

gráficos, utilizando 

eixes e unidades 

axeitadas. 

Representa datos 

mediante táboas e 

gráficos, utilizando 

eixes e unidades 

axeitadas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais 

4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se 

extraen dunha gráfica e 

sinala os valores 

puntuais ou intervalos 

da variable que as 

determinan, utilizando 

tanto lapis e papel 

como medios 

informáticos. 

Describe as 

características máis 

importantes que se 

extraen dunha gráfica. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.4. Relaciona táboas 

de valores e as súas 

gráficas 

correspondentes en 

casos sinxelos, e 

xustifica a decisión. 

Relaciona táboas de 

valores e as súas 

gráficas 

correspondentes en 

casos sinxelos, e 

xustifica a decisión. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.5. Utiliza con Utiliza elementos - - Actividades 
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destreza elementos 

tecnolóxicos 

específicos para 

debuxar gráficas. 

tecnolóxicos 

específicos para 

debuxar gráficas. 

prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

 

 

 
 

 
UNIDADE 8:  FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 Consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.   Estudo de 
modelos 
funcionais: lineal, 
cuadrático, 
proporcionalidade 
inversa e 
exponencial. 
Descrición das 
súas 
características, 
usando a 
linguaxe 
matemática 
apropiada. 
Aplicación en 
contextos reais. 

2.   Utilización de 
calculadoras 
gráficas e 
software 
específico para a 
construción e a 
interpretación de 
gráficas. 

4.1. Identificar 

relacións 

cuantitativas nunha 

situación, 

determinar o tipo de 

función que pode 

representalas, e 

aproximar e 

interpretar a taxa de 

variación media a 

partir dunha gráfica, 

de datos numéricos 

ou mediante o 

estudo dos 

coeficientes da 

expresión alxébrica. 

4.1.2. Explica e 

representa 

graficamente o 

modelo de relación 

entre dúas 

magnitudes para os 

casos de relación 

lineal, cuadrática, 

proporcional inversa e 

exponencial. 

Explica e representa 

graficamente o 

modelo de relación 

entre dúas 

magnitudes para os 

casos de relación 

lineal, cuadrática, 

proporcional inversa 

e exponencial, en 

casos sinxelos. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.1.6. Interpreta 

situacións reais que 

responden a funcións 

sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade 

inversa e 

exponenciais. 

Interpreta situacións 

reais sinxelas que 

responden a funcións 

elementais: lineais, 

cuadráticas, de 

proporcionalidade 

inversa e 

exponenciais. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2. Analizar 

información 

proporcionada a 

partir de táboas e 

gráficas que 

representen 

relacións funcionais 

asociadas a 

situacións reais, 

obtendo información 

sobre o seu 

comportamento, a 

súa evolución e os 

posibles resultados 

finais. 

4.2.1. Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos 

sobre diversas 

situacións reais. 

Interpreta 

criticamente datos de 

táboas e gráficos 

sobre diversas 

situacións reais 

sinxelas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.2. Representa 

datos mediante 

táboas e gráficos, 

utilizando eixes e 

unidades axeitadas. 

Representa datos 

mediante táboas e 

gráficos, utilizando 

eixes e unidades 

axeitadas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.3. Describe as 

características máis 

importantes que se 

extraen dunha gráfica 

e sinala os valores 

Describe as 

características máis 

importantes que se 

extraen dunha 

gráfica. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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puntuais ou intervalos 

da variable que as 

determinan, utilizando 

tanto lapis e papel 

como medios 

informáticos. 

4.2.4. Relaciona 

táboas de valores e as 

súas gráficas 

correspondentes en 

casos sinxelos, e 

xustifica a decisión. 

Relaciona táboas de 

valores e as súas 

gráficas 

correspondentes en 

casos sinxelos, e 

xustifica a decisión. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

4.2.5. Utiliza con 

destreza elementos 

tecnolóxicos 

específicos para 

debuxar gráficas. 

Utiliza elementos 

tecnolóxicos 

específicos para 

debuxar gráficas. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

 

 

 

 

UNIDADE 9:  XEOMETRÍA 
 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.   Figuras 
semellantes.  

2.   Teoremas de 
Tales e 
Pitágoras. 
Aplicación da 
semellanza para 
a obtención 
indirecta de 
medidas. 

3.   Razón entre 
lonxitudes, áreas 
e volumes de 
figuras e corpos 
semellantes. 

 4.   Resolución 
de problemas 
xeométricos no 
mundo físico: 
medida e cálculo 
de lonxitudes, 
áreas e volumes 
de diferentes 

3.1. Calcular 

magnitudes 

efectuando medidas 

directas e indirectas 

a partir de situacións 

reais, empregando 

os instrumentos, as 

técnicas ou as 

fórmulas máis 

adecuados, e 

aplicando a unidade 

de medida máis 

acorde coa situación 

descrita. 

3.1.1. Utiliza 

instrumentos, 

fórmulas e técnicas 

apropiados para medir 

ángulos, lonxitudes, 

áreas e volumes de 

corpos e de figuras 

xeométricas, 

interpretando as 

escalas de medidas. 

Mide ángulos, 
lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos e 
de figuras 
xeométricas, 
interpretando as 
escalas de medidas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

3.1.2. Emprega as 
propiedades das 
figuras e dos corpos 
(simetrías, 
descomposición en 
figuras máis 
coñecidas, etc.) e 
aplica o teorema de 
Tales, para estimar ou 
calcular medidas 
indirectas. 

Emprega as 
propiedades das 
figuras e dos corpos 
e aplica o teorema 
de Tales, para 
estimar ou calcular 
medidas indirectas 
en casos sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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corpos. 

5.   Uso de 
aplicacións 
informáticas de 
xeometría 
dinámica que 
facilite a 
comprensión de 
conceptos e 
propiedades 
xeométricas. 

3.1.3. Utiliza as 
fórmulas para calcular 
perímetros, áreas e 
volumes de triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos e 
esferas, e aplícaas 
para resolver 
problemas 
xeométricos, 
asignando as 
unidades correctas. 

Calcula perímetros, 
áreas e volumes de 
triángulos, 
rectángulos, 
círculos, prismas, 
pirámides, cilindros, 
conos e esferas, e 
aplícaas para 
resolver problemas 
xeométricos 
sinxelos, asignando 
as unidades 
correctas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

3.1.4. Calcula 
medidas indirectas de 
lonxitude, área e 
volume mediante a 
aplicación do teorema 
de Pitágoras e a 
semellanza de 
triángulos. 

Calcula medidas 
indirectas de 
lonxitude, área e 
volume mediante a 
aplicación do 
teorema de 
Pitágoras e a 
semellanza de 
triángulos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais 

3.2. Utilizar 
aplicacións 
informáticas de 
xeometría dinámica, 
representando 
corpos xeométricos 
e comprobando, 
mediante interacción 
con ela, propiedades 
xeométricas. 

3.2.1. Representa e 
estuda os corpos 
xeométricos máis 
relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos e 
esferas) cunha 
aplicación informática 
de xeometría 
dinámica, e comproba 
as súas propiedades 
xeométricas. 

Emprega algunha 
aplicación 
informática de 
xeometría dinámica 
para representar e 
estudar os corpos 
xeométricos máis 
relevantes. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

-  

 

 

UNIDADE 10: ESTATÍSTICA 
 

 

 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.   Análise 
crítica de táboas 
e gráficas 
estatísticas nos 
medios de 
comunicación e 
fontes públicas 
oficiais (IGE, 
INE, etc.). 

2.    

Interpretación, 

5.1. Utilizar o 

vocabulario axeitado 

para a descrición de 

situacións 

relacionadas co azar 

e a estatística, 

analizando e 

interpretando 

informacións que 

aparecen nos 

5.1.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado 

para describir 

situacións 

relacionadas co azar 

e a estatística. 

Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

describir situacións 

relacionadas co azar 

e a estatística. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.1.3. Emprega o 

vocabulario axeitado 

para interpretar e 

Emprega o 

vocabulario axeitado 

para interpretar e 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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análise e 

utilidade das 

medidas de 

centralización e 

dispersión.  

3.   Comparación 

de distribucións 

mediante o uso 

conxunto de 

medidas de 

posición e 

dispersión. 

4.   Construción 
e interpretación 
de diagramas de 
dispersión. 
Introdución á 
correlación. 

5.   Aplicacións 

informáticas que 

faciliten o 

tratamento de 

datos 

estatísticos. 

medios de 

comunicación e 

fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, 

etc.). 

comentar táboas de 

datos, gráficos 

estatísticos e 

parámetros 

estatísticos. 

comentar táboas de 

datos, gráficos 

estatísticos e 

parámetros 

estatísticos. 

 

5.1.4. Interpreta un 

estudo estatístico a 

partir de situacións 

concretas próximas. 

Interpreta un estudo 

estatístico  a partir de 

situacións concretas 

próximas e sinxelas. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

 

-  

5.2. Elaborar e 

interpretar táboas e 

gráficos estatísticos, 

así como os 

parámetros 

estatísticos máis 

usuais, en 

distribucións 

unidimensionais, 

utilizando os medios 

máis axeitados (lapis 

e papel, calculadora, 

folla de cálculo), 

valorando 

cualitativamente a 

representatividade 

das mostras 

utilizadas. 

5.2.1. Discrimina se 

os datos recollidos 

nun estudo estatístico 

corresponden a unha 

variable discreta ou 

continua. 

Distingue entre 

variable discreta ou 

continua. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

5.2.2. Elabora táboas 

de frecuencias a partir 

dos datos dun estudo 

estatístico, con 

variables discretas e 

continuas. 

Elabora táboas de 

frecuencias a partir 

dos datos dun estudo 

estatístico, con 

variables discretas e 

continuas. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.2.3. Calcula os 

parámetros 

estatísticos (media 

aritmética, percorrido, 

desviación típica, 

cuartís, etc.), en 

variables discretas e 

continuas, coa axuda 

da calculadora ou 

dunha folla de 

cálculo. 

Calcula os 

parámetros 

estatísticos, en 

variables discretas e 

continuas, coa axuda 

da calculadora ou 

dunha folla de 

cálculo. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

 

5.2.4. Representa 

graficamente datos 

estatísticos recollidos 

en táboas de 

frecuencias, mediante 

diagramas de barras 

e histogramas. 

 

 

Representa 

graficamente datos 

estatísticos. 

-  

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 
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UNIDADE 11:  PROBABILIDADE 

 
 

Contidos 
Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Grao mínimo de 

 consecución 

Procedementos 
e instrumentos 
de avaliación 

1.   Azar e 

probabilidade. 

Frecuencia dun 

suceso aleatorio.  

2.   Cálculo de 

probabilidades 

mediante a 

Regra de 

Laplace.  

3.    

Probabilidade 

simple e 

composta. 

Sucesos 

dependentes e 

independentes. 

Diagrama en 

árbore. 

5.1. Utilizar o 

vocabulario axeitado 

para a descrición de 

situacións 

relacionadas co azar 

e a estatística, 

analizando e 

interpretando 

informacións que 

aparecen nos 

medios de 

comunicación e 

fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, 

etc.). 

5.1.1. Utiliza un 

vocabulario adecuado 

para describir 

situacións 

relacionadas co azar e 

a estatística. 

Utiliza un vocabulario 

adecuado para 

describir situacións 

relacionadas co azar 

e a estatística. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

5.1.2. Formula e 

comproba 

conxecturas sobre os 

resultados de 

experimentos 

aleatorios e 

simulacións. 

Formula e comproba 

conxecturas sobre os 

resultados de 

experimentos 

aleatorios e 

simulacións en casos 

sinxelos. 

- - Actividades 
prácticas 
individuais ou 
en grupo. 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

 

5.3. Calcular 

probabilidades 

simples e 

compostas para 

resolver problemas 

da vida cotiá, 

utilizando a regra de 

Laplace en 

combinación con 

técnicas de reconto 

como os diagramas 

de árbore e as 

táboas de 

continxencia. 

5.3.1. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos coa regra de 

Laplace e utiliza, 

especialmente, 

diagramas de árbore 

ou táboas de 

continxencia para o 

reconto de casos. 

Calcula a 

probabilidade de 

sucesos coa regra de 

Laplace 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  

5.3.2. Calcula a 

probabilidade de 

sucesos compostos 

sinxelos nos que 

interveñan dúas 

experiencias 

aleatorias simultáneas 

ou consecutivas. 

Calcula a 

probabilidade de 

sucesos compostos 

sinxelos. 

 

- -  Probas 
escritas e/ou 
verbais. 

-  
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METODOLOXÍA 

 

A metodoloxía didáctica da materia será activa e participativa, favorecendo o traballo individual 

e o cooperativismo entre o alumnado, así como o logro dos estándares e das competencias 

correspondentes. Terá en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezá a capacidade de 

aprender por si mesmos e promoverá a aprendizaxe en equipo.  

É moi importante a coordinación de todos os membros do Departamento, xa que, en 3º e 4º  de 

matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas imparten dous profesores á vez e convén seguir un 

mesmo ritmo sempre que sexa posible.  

Tamén se fomentará o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a coordinación de todos os membros do 

equipo docente de cada grupo.  

Terase en conta a diversidade do alumnado, entendendo que deste xeito se garante o 

desenvolvemento de todos os alumnos e máis unha atención personalizada en función das 

necesidades de cada un. Poranse en marcha os mecanismos de atención á diversidade cos que 

contamos no centro tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe. 

 Traballaranse 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.  

Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, 

como recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe.  

Aproveitaranse os recursos e as actividades da biblioteca escolar para a realización de 

actividades que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

A metodoloxía a empregar nas Matemáticas ten que ser aquela que achegue a materia ao 

alumnado que a califican, en moitos casos, como distante e abstracta. Se ben é certo que na materia 

hai unha parte moi importante de contidos totalmente prácticos e mecánicos, como pode ser a 

resolución dunha ecuación, a parte de problemas e exercicios con enunciados danos moito xogo para 

relacionar as Matemáticas coa vida real e a contorna do alumno. Este tipo de exercicios son os que 

máis nos permiten tratar a educación en valores, a comprensión lectora ou o uso das tecnoloxías da 

información e a comunicación e favorecen o traballo de varias competencias simultáneamente.   

A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Tamén se traballarán estratexias personais que lles permitan aos alumnos 

enfrentarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

Debemos conseguir tamén que os alumnos saiban expresarse oral, escrita e gráficamente cun 

vocabulario específico de términos e notacións matemáticas. 

É importante a proposta de traballos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen a 

curiosidade e a reflexión do alumnado, xa que, ademais do entrenamento de habilidades sociais 
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básicas e o enriquecimento persoal desde a diversidade, permiten desarrollar estratexias de defensa 

dos seus argumentos frente aos dos seus compañeiros e seleccionar a resposta máis axeitada para a 

situación problemática planteada. 

 

Este curso académico, todos os grupos estarán incorporados ao programa EDIXGAL. Os 

alumnos contarán con portátiles e con encerado dixital e proxector nas aulas, o que permitirá empregar 

recursos didácticos de distinto tipo.  

 

 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS. MEDIDAS A SEGUIR SEGUNDO OS ESCENARIOS QUE 

SE PODAN DERIVAR DA CRISE SANITARIA 

Debido a situación actual de pandemia na que aínda estamos inmersos, aínda que parece que co ritmo 

de vacinación vaise mellorando, ante a posibilidade de distintos escenarios contémplase nesta 

programación diversas medidas en función da presencialidade ou non da ensino. Estas son as distintas 

situacións que plantexamos: 

Ensinanza presencial 

No caso de que o curso transcurra con normalidade a programación desenvolverase sen ninguna 

variación. Empregaremos as primeiras semanas para que o alumnado se familiarice coas distintas 

ferramentas dixitais, para que, en caso de que non poidan seguir nas aulas normais, poda seguirse as 

aulas non presenciais minimizando a fenda dixital. Todo o alumnado traballará con EDIXGAL.. Ademais 

desta plataforma tamén usaremos o Webex para videoconferencias proporcionado pola consellería e 

todas as ferramentas dixitais que nos garantan unha calidade na ensinanza non presencial.  

Ensinanza semipresencial 

Este tipo de ensinanza está enfocada a alumnado que teña que permanecer na casa por unha 

cuarentena, no caso dun grumo no instituto ou no eido familiar. Se se dera o caso desta situación, o 

mesmo material que se da na aula se subiría á plataforma EDIXGAL. O alumnado en cuartentena, 

seguiría e tería o mesmo material que o alumnado que acode o centro. Facilitaríase a este alumnado 

de material didactíco para seguir con normalidade as aulas: apuntes, video-aulas, etc.….Ademais o 

profesor/a programaría unha clase online a semana con webex para resolver as posibles dúbidas 

surxdidas. Sempre que sexa posible impartiremos a clase a través de videoconferencia, para o 

alumnado que está na casa.Tamén se usaría esta plataforma, no caso de ter que realizar algunha 

proba escrita, sempre que non sexa posible adiala. 
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Ensinanza non presencial 

No caso de que todo alumnado este confinado, como ocorreu o ano pasado, o profesorado usará as 

ferramentas que ten a súa disposición para seguir de xeito normal as aulas. Agora mesmo no centro 

non deixamos de formarnos, estamos facendo un curso de aula virtual e EDIXGAL, así como distintas 

ferramentas que nos permitan ser o máis eficientes e competentes posibles na ensinanza dixital. O 

primeiro a ter en conta, así como no caso anterior, será a atención o alumnado con necesidades 

educativas especiais, buscando o mellor xeito de atender as necesidades deste alumnado. Farase, se 

fose necesario distintos agrupamentos por nivel, para dar unha ensinaza máis personalizada. 

Fomentarase a avaliación a través de traballos ou proxectos se fose posible. No caso de non selo 

usarase a plataforma Webex, para poñer exames online así como para as posibles recuperacións, no 

caso de ser necesarias. Tameń se fará un seguimento do alumnado, procurando que ningún quede 

descolgado. Co alumnado que ten algunha materia pendente, daráselle unha serie de traballos e 

exercicios, que sustituirán o exame presencial. 

Todo o alumnado dispón de portátil ao estar no programa EDIXGAL o que vai permitir que “todos” 

podan estar atendidos académicamente no caso de non poder acodir ao centro.  

 

 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

O Departamento conta con diversos recursos e material didáctico  para por a disposición do 

alumnado tales como figuras xeométricas, calculadoras, literatura con temática matemática e xogos de 

enxeño, entre outros. 

Procurarase ao longo do curso que o alumnado teña acceso a dito material e se interese por el. 

  

Este curso académico o centro amplía a súa incorporación no programa EDIXGAL e todos os 

grupos participarán no mesmo. Todo o alumnado do centro disporá dun ordenador portátil. Utilizaremos 

os materiais e recursos aos que se poden acceder con dito programa (Netex, Edebé e Planeta) 

ademais de todos aqueles  que se creen dende o propio Departamento. 

 

 Na biblioteca do centro e no departamento cóntase con diverso material bibliográfico de lectura 

para poñer a disposición do alumnado. 

 

 

 



 137 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE   

 

Este ano imos suprimir os agrupamentos específicos en 1º e 2º ESO como medida de atención 

á diversidade, sustituíndoa por apoios dentro da aula. Unha hora á semana en cada un dos grupos de 

primeiro e segundo, haberá na aula dous profesores de matemáticas ao tempo. Un profesor de reforzo 

nos acompañará na aula para poder dar resposta educativa ao alumnado. A sesión de reforzo será 

sobre todo práctica, actividades variadas e resolución de problemas, para facilitar a detección de 

dificultades no noso alumnado e poder darlles resposta educativa. 

 

Este curso solicitouse un PT a través do programa ARCO e contaremos con este profesor@ ao 

longo do primeiro trimestre. O PT entrará nas aulas de 1º e 2ºESO unha hora á semana nas materias 

instrumentais, botándonos unha man co alumnado de maiores dificultades. Estamos á espera de saber 

se o programa se estenderá aos restantes trimestres. 

 

Está aprobada a concesión dun PT a través do programa PROA+ e que fará intervención de 

aula no grupo de 4ºESO de aplicadas. Unha hora á semana entrará na aula para axudar ao alumnado 

con máis dificultades na materia. 

 

Este curso, en principio, teremos cinco alumnos con Adaptación Curricular Individualizada:  

dous deles en  1º ESO, dous de 2º ESO,  e unha alumna en 4ºESO. Estes alumnos ademais saen da 

clase algunhas horas para recibir unha atención máis personalizada polo profesor de Pedagoxía 

Terapéutica. No grupo de 1ºB teremos un alumno TEA, para quen a orientadora do centro está 

preparando unha guía de intervención na aula ademais de ter que aplicar con el o correspondente 

protocolo para alumnos destas características.  

Ademais contamos cun alumno con discapacidade visual, repetidor, no grupo de 3º ESO B . O 

método de traballo empregado con el en cursos anteriores tivo resultados satisfactorios polo que se 

manterá o mesmo sistema: tele-lupa no seu posto na aula, emprego da pizarra dixital (para que poida 

visualizar no seu equipo) e actividades por escrito facilitadas no tamaño de letra e formato que sexa 

preciso para que as poida ler sen ningún tipo de dificultade. 

 

Ademáis algúns alumnos a determinar xunto co Departamento de Orientación, terán un Plan de 

Traballo Individualizado (PTI) no que tamén se traballarán os mínimos.  
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Traballaranse a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e 

constitucional. 

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

A metodoloxía empregada na materia fomentará  medidas para que o alumnado participe en 

actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor  a partir de aptitudes como a creatividade, 

a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.  

No ámbito da  seguridade viaria, promoveranse accións encamiñadas ao respecto ás normas e 

aos sinais, a mellora da convivencia, da tolerancia, da prudencia, do autocontrol, do diálogo e da 

empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

Todos os temas transversais poden ser tratados en todos os cursos con enunciados de 

problemas axeitados, o cal  precisa dunha planificación e preparación previas. Igualmente se poden 

abordar cando na aula xurda unha situación  que nos permite tratar algún deses temas.   

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES    

 

Programaranse saídas co alumnado por parte do Departamento para acudir a exposicións, 

talleres ou outras actividades con contidos relacionados coa materia e que interesen e eduquen aos 

alumnos no seu gusto polas matemáticas. Neste sentido, e coas experiencias de anos pasados que 

nos indican que hai interese por parte dos alumnos, temos prevista a participación no Canguro 

Matemático co alumnado de todos os niveis e tamén a asistencia ao Imatxina co alumnado de 1º ESO. 

No caso de xurdir calquera outra actividade que consideremos interesante e apropiada para o 

alumnado e que requira a saída do centro habería que consultar co Equipo directivo a súa viabilidade. 

A asistencia a estas actividades queda supeditado ás medidas sanitarias que pola Covid estean 

vixentes en cada momento e que dirán se é posible ou non a realización de actividades extraescolares. 

 

Organizarase a celebración do Día das Matemáticas, o doce de maio, con actividades lúdicas 

encamiñadas a mostrar a importancia das matemáticas na sociedade.  

 

O Departamento de Matemáticas está disposto a colaborar con calquera outro departamento 
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na realización de actividades, no centro ou fóra del, que estean dirixidas ao alumnado ou ao propio 

centro. De feito, o Departamento xa está colaborando coa biblioteca, o EDLG neste ámbito e farao ó 

longo de todo o curso. 

 

 

TRATAMENTO DO FOMENTO Á LECTURA  E DAS TIC´S 

 

Ao longo do presente Curso Académico abordarase o fomento da lectura e o uso das 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC´S). 

 

Cando nalgunha sesión lectiva xurda un tema que se axeite a ser ampliado, como poder ser a 

biografía dalgún matemático ou matemática, o desenvolvemento de procedementos  ou dalgún 

acontecemento relacionado coa Matemática, pedirase  ao alumnado que busque bibliografía na rede 

ou a traverso de enciclopedias sobre tales feitos e logo procederase a lelo na aula. Establecerase para 

tal fin un horario flexible para facelo posible. 

 

Nos cursos anteriores implantouse no centro a  “Hola de ler”,  que é unha sesión adicada á 

lectura que vai rotando polo horario ao longo de todo o curso. Ademais está presente nos catro cursos 

de ESO. O Departamento colaborará en todo o necesario con esta iniciativa de fomento da lectura. Nos 

cursos de terceiro e cuarto pódense facer lecturas guiadas na “Hola de ler” polo que, cando o profesor 

o considere oportuno, poderá levar algún texto científico ou relacionado coa materia para a súa lectura 

e comentario. 

 

Achégase o cadro das lecturas propostas polo Departamento as cales non están establecidas 

con carácter obrigatorio, categorizadas do seguinte xeito: 

 Lecturas complementarias de tipo informativo, relacionadas cos contidos de cada materia. O 

seu espazo correspondente será a aula, a casa e a biblioteca. 

 Lecturas compartidas e comentadas entre varios alumnos/as de tipo literario, recreativo ou 

informativo. O seu espazo correspondente será a aula, a casa e a biblioteca. 

 Lecturas guiadas, todo o alumnado do mesmo nivel o mesmo título. O seu espazo 

correspondente será a aula, a casa e a biblioteca. 

 Lecturas extensivas, é dicir, propostas de lecturas libres, que poden ser compartidas ou non. O 

seu espazo correspondente será a casa e a biblioteca. 
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Lecturas 

complementarias Lecturas compartidas Lecturas guiadas Lecturas extensivas 

1º ESO 
 

Lectura de xornais e 
revistas 

 

·El diablo de los 

números. 

·Ojalá no hubiera 

números 

2º ESO 
  

·Andrés y el dragón 

matemático. 

·Malditas matemáticas. 

3º ESO 

Textos científicos Planilandia. 

·El misterio de la isla de 

Töckland. 

·El señor del cero. 

4º ESO 

·El teorema del loro. 

·El hombre que 

calculaba. -Apocalipsis 

matemático. 

 

 

 

En canto as TIC´s – Tecnoloxías da Información e da Comunicación -, tratarase de fomentar 

entre o alumnado o uso de forma rigorosa de Internet para a busca de material axeitado para a súa 

formación matemática, a utilización de programas didácticos e de aplicacións matemáticas como poden 

ser o Geogebra, o Graph ou o PolyPro cos que o alumnado pode entre outras aplicacións resolver 

ecuacións, ou representar gráficas. Tamén interactivamente coa materia de TIC´s farase uso de 

programas informáticos como as Bases de Datos ou as Follas de Cálculo para a súa utilización 

matemática. 

 

O noso centro segue este ano co programa EDIXGAL. Todo o alumnado  disporá de portátil co 

que traballar na aula e na casa. Esta aposta polas novas tecnoloxías supón un cambio na metodoloxía 

e o ensino nestes cursos e teremos que ver como nos imos adaptando e como podemos aproveitar ao 

máximo estas novas ferramentas na ensinanza diaria. 

 

Asemade empregaranse tódolos demais recursos dos que dispón o centro como poden ser os 

vídeos ou os reproductores de DVD instalados en cada aula para programar sesións audiovisuais nas 
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que se proxectará material didáctico relacionado coa materia. 

 

 

AVALIACIÓN 

Avaliación inicial 

A avaliación inicial é fundamental á hora de poder establecer o estado de inicio do alumnado nun 

determinado curso e detectar posibles carencias ou necesidades. 

A nivel de Departamento, cada profesor establecerá as probas e/ou actividades que considere 

oportunas co fin de poder determinar o nivel do alumnado. É moi importante detectar aquel alumnado 

que poida necesitar unha atención máis específica como reforzo educativo,  adaptación curricular ou 

plan de traballo individualizado. 

Toda a información obtida será trasladada á Xunta de avaliación nas sesións da Avaliación inicial do 

centro co fin de tomar as medidas oportunas con cada alumno. 

Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

Os estándares de aprendizaxe avaliaranse con probas escritas ou orais, con traballos individuais ou 

grupais, de ser posible, coa revisión do caderno e das tarefas e coa observación do alumno. Cada 

estándar ten asignado o instrumento ou instrumentos de avaliación na programación do curso 

correspondente. 

A avaliación farase unidade a unidade da seguinte maneira: 

 O Bloque 1 está formado por unha serie de estándares xerais que están presentes en todas as 

unidades. Todos os estándares deste Bloque teñen a mesma ponderación e os instrumentos 

para avalialos son: revisión de caderno, observación do traballo realizado na aula, na casa e 

actividades individuais ou en grupo. Así pois, o caderno terá un peso dun 5% na cualificación 

da unidade, e o traballo individual e/ou en grupo un 15%. 

 Aparte dos estándares xerais do Bloque 1, cada unidade ten ademais uns estándares 

específicos correspondentes ao Bloque 2, 3, 4 ou 5, segundo corresponda. Eses estándares 

avaliaranse cunha proba ou probas, escritas ou orais. Dita proba ten un peso do 80% na 

cualificación da unidade.  
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 A cualificación final da avaliación corresponderá á media das cualificacións das unidades 

didácticas vistas nesa avaliación. Dado que administrativamente é necesario egresar unha 

cualificación enteira, dita cualificación aproximarase por truncamento. 

 A avaliación estará superada cando a cualificación obtida sexa igual ou superior a 5. 

 

Tamén cabe a posibilidade de traballar por proxectos os estándares de aprendizaxe. Neste caso a 

cualificación final será elaborada segundo a rúbrica ou rúbricas correspondes con cada proxecto. 

Englobados no proxecto.  

A cualificación da avaliación ordinaria realizarase da seguinte maneira: 

 A cualificación final do curso corresponderá á media das cualificacións das tres avaliacións, 

considerando a nota previa ao truncamento. Dado que administrativamente é necesario 

egresar unha cualificación enteira, dita cualificación aproximarase por redondeo. 

 Acadarase a promoción da materia cando a nota obtida sexa 5 ou superior. 

 

Convocatoria extraordinaria 

O período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización, de ser 

o caso. 

Na convocatoria extraordinaria  avaliarase exclusivamente a través da nota da proba escrita 

correspondente a dita convocatoria, correspondente aos estándares de aprendizaxe vistos ao longo do 

curso. 

Acadarase o aprobado da materia de matemáticas cando a nota obtida nesta proba extraordinaria sexa 

5 ou superior. 

 

 

 



 143 

 

 

Recuperación das materias pendentes 

O alumnado coa materia de Matemáticas pendente do curso (ou cursos) anteriores terá a oportunidade 

de superar ditas materias mediante traballos específicos continuados e nos exames oficias fixados a tal 

efecto no mes de maio e, de ser preciso, setembro. 

O alumnado con materia pendente será supervisado polo profesor que lle imparta a materia no curso 

actual, axudándoo en todo o preciso e resolvendo as dúbidas que o alumno lle presente a fin de 

conseguir a recuperación da materia.  

O profesor de alumnado coa materia pendente entregaralle boletíns con exercicios e problemas de 

reforzo ao longo dos tres trimestres, de obrigada realización, co fin de axudar ao alumnado á 

recuperación da materia. A implicación do alumnado na realización destas tarefas e a calidade do 

traballo entregado, será tida en conta á hora de avaliar ó alumnado, podendo sumarlle ata 1 punto á 

nota do exame en función do traballo realizado e a súa corrección. 

O exame para o alumnado coa materia de Matemáticas pendente realizarase na data e hora 

establecida pola Xefatura de Estudos do centro. A superación de dito exame con nota igual ou superior 

a 5 supón a superación da materia pendente.  

O Departamento poderá establecer, de modo interno, un exame parcial no mes de febreiro que terá 

lugar na hora fixada por cada membro do Departamento co seu alumnado correspondente e nunha 

hora de clase con dito alumnado, nunca interferindo no horario doutra materia. Neste exame o alumno 

poderá liberar parte da materia cara ao exame extraordinario de maio. En caso contrario, examinarase 

na convocatoria de maio de toda a materia pendente. 

A superación do curso ordinario por parte de alumnado coa materia pendente do curso anterior e dado 

o carácter continuo das matemáticas, suporá o aprobado tanto no curso actual como en tódolos cursos 

anteriores. 

 

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

 

Establécense neste punto unha serie de indicadores para avaliar o proceso de ensino e a 

práctica docente atendendo a aspectos da docencia como a planificación das sesións, a motivación do 

alumnado, o desarrollo da ensinanza e o seguimento e avaliación do proceso de ensinanza 

aprendizaxe. Este seguimento farémolo trimestralmente de cara a mellorar aspectos no seguinte 

trimestre e tamén a final de curso para ter unha visión global e conxunta que nos permita facer as 
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melloras oportunas para o curso seguinte.  

 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

1 2 3 4 5 

1. Programa actividades e  

estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

      

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

      

3. Establece os criterios, 
procedementos e os instrumentos 
de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer o seguemento do 
progreso da aprendizaxe dos seus 
alumnos e alumnas. 

      

4.Coordínase co profesorado 
doutros departamentos que poidan 
ter contidos afíns a Matemáticas. 

      

5.Plantexa situacións para 
introducir a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 

      

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

      

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

      

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

      

9. Estimula a participación activa 
dos estudiantes na clase. 
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10.Promove a reflexión dos temas 
tratados. 

      

11. Cando introduce conceptos 
novos, relaciónaos, se é posible, 
cos xa conocidos; intercala 
preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

      

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

      

13. Optimiza o tempo dispoñible 
para o desarrollo de cada unidade 
didáctica. 

      

14. Emprega axuda audiovisual ou 
de outro tipo para apoiar os 
contidos na aula. 

      

15. Promoveol traballo cooperativo 
e mantén unha comunicación fluida 
cos estudiantes. 

      

16. Plantea actividades grupais e 
individuais. 

      

17. Realiza a avaliación inicial ao 
principio de curso para axustar a 
programación ao nivel dos 
estudiantes. 

      

18. Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade didáctica. 

      

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

      

20. Proporciona a información 
necesaria sobre a resolución das 
tarefas e como poder melloralas. 

      

21. Emprega suficientes criterios 
de avaliación que atendan de 
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maneira equilibrada a avaliación 
dos diferentes contidos. 

22. Propón novas actividades que 
faciliten a adquisición de 
obxectivos cando estes no foron 
alcanzados suficientemente. 

      

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

      

24.Emprega diferentes técnicas de 
avaliación en función dos contidos, 
o nivel dos estudiantes, etc. 

      

 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación de programación didáctica 

Para a avaliación da programación didáctica empregaremos a seguinte táboa que nos permite 

achegarnos aos aspectos máis importantes da programación do noso Departamento.  

Este seguimento farémolo trimestralmente de cara a mellorar aspectos no seguinte trimestre e tamén a 

final de curso para ter unha visión global e conxunta que nos permita facer as modificacións oportunas 

para o curso seguinte. 

 

Aspecto a avaliar A destacar A mellorar Proposta de mellora 

Temporalización das 
unidades didácticas 

   

Desarrollo dos 
obxectivos didácticos 

   

Manexo dos contidos 
da unidade 

   

Análise das 
competencias 

   

Realización de tarefas    
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Estratexias 
metodolóxicas 
seleccionadas 

   

Recursos 
empregados 

   

Claridade nos criterios  

de avaliación 

   

Uso de diversas 
ferramentas de 
avaliación 

   

Análise 

dos estándares de 
aprendizaxe 

   

Atención á 
diversidade 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cangas, a 20 de setembro  de 2.021 
 
 
 
 

 
Daniel Blanco Chapela                  Carmen Mª de las Casas Henríquez                  Ana B. Rodríguez Rodríguez 

 

 


