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Matemáticas 

Introdución 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con pre-
cisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran 
beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base fundamental para a 
adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e co-
mo forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 
As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como 
clave pola Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras cien-
cias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente 
relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes 
linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que apare-
zan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar concep-
tos, propiedades, procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os pro-
blemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procede-
mentos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de 
pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de 
problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 
O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a mesma importancia na formación 
integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo 
ninguén se vexa minguado por razóns de distribución de contidos ou doutra índole.  
A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques independentes. É 
necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da materia, tanto dentro do curso 
como nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e acti-
tudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostra-
cións formais do segundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorpora-
ción dentro dos outros bloques será a principal responsable da adquisición das competencias clave e garante da 
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inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de 
ensino e aprendizaxe das Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade 
de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de pen-
samento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento 
diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os 
pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automati-
zando o proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste proceso están involucradas todas 
as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resulta-
dos obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en 
revisión e modificación continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar 
adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solu-
ción e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes 
enfoques e solucións; a competencia aprender a aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das res-
postas logradas e das que aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na 
medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 
Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe destas compe-
tencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, onde 
cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo responsabilidades e 
aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou proxectos matemáticos que poñan en contexto os 
contidos aprendidos, o que permitirá fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilida-
des. 
No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores estean integra-
dos. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: os contextos deben 
ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva mediante situacións próximas a 
este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando progresivamente a aplicación a problemas rela-
cionados con fenómenos naturais e sociais e a outros contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 
Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no cálculo, sempre apoiado na 
adquisición do sentido numérico, que abrangue cálculo mental, estimación e dominio reflexivo das propiedades e 
operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe progresar na adquisición das habi-
lidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os cálculos e as súas ferramentas a cen-
trarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a capacidade de analizar e investigar, interpretar e 
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comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar 
solucións prácticas a estes. Os procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das 
situacións e dos problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

1º de ESO 

 Matemáticas. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 f 
 h 

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

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

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

 CCL 
 CMCCT 

 e 
 f 
 h 

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: uso da lingua-
xe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subpro-
blemas, reconto exhaustivo, co-
mezo por casos particulares sinxe-
los, procura de regularidades e 
leis, etc. 

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

 B1.2. Utilizar procesos de razoa-
mento e estratexias de resolución 
de problemas, realizando os cál-
culos necesarios e comprobando 
as solucións obtidas. 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 MAB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os re-
sultados dos problemas para re-
solver, valorando a súa utilidade e 
eficacia. 

 CMCCT 

 MAB1.2.4. Utiliza estratexias heu-
rísticas e procesos de razoamento 
na resolución de problemas, refle-
xionando sobre o proceso de reso-
lución. 

 CMCCT 
 CAA 

 b  B1.2. Estratexias e procedementos  B1.3. Describir e analizar situa-  MAB1.3.1. Identifica patróns, regu-  CMCCT 
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