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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 

Introdución 

A materia de Matemáticas contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia clave matemática e en 
ciencia e tecnoloxía, recoñecida pola Unión Europea. Esta competencia consiste en formular, transformar e resol-
ver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. En concreto, 
abrangue os aspectos e as facetas seguintes: pensar, modelar e razoar de xeito matemático; formular e resolver 
problemas; representar entidades matemáticas; utilizar os símbolos matemáticos; comunicarse coas matemáticas 
e sobre elas; e utilizar axudas e ferramentas tecnolóxicas. Por outra banda, o pensamento matemático axuda á 
adquisición do resto de competencias e contribúe á formación intelectual do alumnado, o que permitirá que se de-
senvolva mellor tanto no ámbito persoal como no social. 
A resolución de problemas e os proxectos de investigación constitúen os eixes fundamentais no proceso de ensino 
e aprendizaxe das Matemáticas. Unha das capacidades esenciais que se desenvolven coa actividade matemática 
é a habilidade de formular, propor, interpretar e resolver problemas, xa que lles permite ás persoas o emprego dos 
procesos cognitivos para abordaren e resolveren situacións interdisciplinares en contextos reais, o que resulta de 
máximo interese para o desenvolvemento da creatividade e o pensamento lóxico. Neste proceso de resolución e 
investigación están involucradas moitas outras competencias, ademais da matemática, como é o caso da comuni-
cación lingüística, ao ler de forma comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; o sentido de ini-
ciativa 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 e á comprobación da solución; a competencia de aprender a aprender, ao 
proporcionar estratexias de planificación e análise que axudan na resolución de problemas, así como actitudes de 
curiosidade e hábitos de formularse preguntas; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 
diferentes solucións; e a competencia en conciencia e expresións culturais, debido á necesidade de coñecer, com-
prender, apreciar e valorar diferentes manifestacións culturais relacionadas co coñecemento matemático e científi-
co.  
O alumnado que curse esta materia afondará no desenvolvemento das habilidades de pensamento matemático; 
concretamente na capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar matematicamente diversos fenóme-
nos e problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Tamén debe valorar 
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as posibilidades de aplicación práctica do coñecemento matemático tanto para o enriquecemento persoal como 
para a valoración do seu papel no progreso da humanidade. 
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas parte do currículo de Matemáticas de primeiro e de segundo de 
ESO, e dálle á materia un enfoque eminentemente práctico dirixido a proporcionar recursos e competencias que 
permitan ao alumnado continuar estudos de formación profesional. 
É importante que no desenvolvemento do currículo desta materia os coñecementos, as competencias e os valores 
estean integrados, polo que os estándares de aprendizaxe se formularon tendo en conta a imprescindible relación 
entre os referidos elementos. Todo iso xustifica que se organice en torno aos seguintes bloques para os cursos de 
terceiro e cuarto de ESO, fortalecendo tanto os aspectos teóricos como as aplicacións prácticas en contextos reais: 
"Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", "Números e álxebra", "Xeometría", "Funcións" e "Estatística e 
probabilidade". 
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común para toda a ESO e debe desenvolverse de 
xeito transversal e simultaneamente ao resto de bloques, constituíndo o fío condutor da materia. Articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: resolución de problemas, proxectos de investigación 
matemática para realizar de xeito individual ou en grupo, matematización e modelización, actitudes adecuadas pa-
ra desenvolver o traballo científico e utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a este bloque a maioría das 
competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento ao longo 
de toda a materia. 

3º de ESO 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º 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 
xeito razoado o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

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

 CCL 
 CMCCT 

 f  B1.2. Estratexias e procedementos  B1.2. Utilizar procesos de razoa-  MAPB1.2.1. Analiza e comprende o  CCL 
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