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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais 

Introdución 

As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo que nos rodea e expresarmos os 
fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis complexo; contribúen de xeito especial á com-
prensión dos fenómenos da realidade social, de natureza económica, histórica, xeográfica, artística, política, socio-
lóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar e abstraer, favorecendo a adquisición da competencia 
de aprender a aprender. 
As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na adquisición de contidos doutras dis-
ciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría económica explica os fenómenos económicos cunha base matemáti-
ca. A teoría de xogos ou a teoría da decisión son outro exemplo das aplicacións neste campo. Na socioloxía e nas 
ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia a análise de enquisas, entre outras aplicacións. Tam-
pouco debe esquecerse a contribución das matemáticas a outras áreas como a xeografía, a historia ou a arte, on-
de tiveron unha recoñecida influencia e, en xeral, serviron como forza condutora no desenvolvemento da cultura e 
das civilizacións.  
As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como 
clave pola Unión Europea, e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Isto consiste en formular, transfor-
mar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para o 
lograr, cómpre analizar a situación; identificar o que é verdadeiramente salientable; establecer relacións; facer a 
modelización e ser quen de representala e de comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular ou-
tros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a ar-
gumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e 
as linguaxes adecuadas para expresar as ideas matemáticas e resolver os problemas asociados coa situación en 
cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións 
propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permi-
ta establecer hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de deci-
sións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura vida profesional. 
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 
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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 ha permitir fortalecer a autonomía persoal e o traballo en equipo, entre outras habilida-
des. 
A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous cursos: o seu ensino débese come-
zar tendo en conta o grao de adquisición da competencia matemática que o alumnado logrou a longo da ESO. Pa-
ra lograr esta continuidade, igual que acontece no currículo básico das materias de matemáticas de ESO, os coñe-
cementos, as competencias e os valores están integrados, e formuláronse os estándares de aprendizaxe avalia-
bles tendo en conta a relación necesaria entre os devanditos elementos, tamén en bacharelato. 
A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", "Nú-
meros e álxebra", "Análise", e "Estatística e probabilidade". 
O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común aos dous cursos e transversal: débese de-
senvolver simultaneamente ao resto de bloques de contido e é o eixe fundamental da materia; articúlase sobre 
procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: a resolución de problemas, proxectos de investiga-
ción matemática, a matematización e modelización, as actitudes adecuadas para desenvolver o traballo científico e 
a utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a este bloque a maioría das competencias clave e os temas 
transversais, o que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento, respectivamente, ao longo de toda a ma-
teria. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das matemáticas: a re-
solución 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 pensamento: o pensamento converxente, indispen-
sable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solu-
cións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico, e com-
putacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións 
transferibles ou xeneralizables.  
Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de xeito compren-
sivo os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao esta-
blecer 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 pro-
blema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha 
actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a conciencia e expresións culturais, na medida en que o 
proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 
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Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso fundamentan os principais conceptos dos blo-
ques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida para a interpretación de fenómenos sociais nos que interve-
ñen dúas variables. En segundo curso, afóndase nas achegas da materia ao currículo do bacharelato, en particular 
mediante a inferencia estatística, a optimización e a álxebra lineal. 

1º de bacharelato 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas  

 e 
 i 

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

 

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

 MACS1B1.1.1. Expresa verbal-
mente, de forma razoada, o proce-
so seguido na resolución dun pro-
blema, coa precisión e o rigor ade-
cuados. 

 CCL 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B1.3. Análise dos resultados obti-
dos: revisión das operacións utili-
zadas, coherencia das solucións 
coa situación, revisión sistemática 
do proceso, procura doutras for-
mas de resolución e identificación 
de problemas parecidos. 

 B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos, modi-
ficación de variables e suposición 
do problema resolto. 

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

 MACS1B1.2.1. Analiza e com-
prende o enunciado que cumpra 
resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.2.2. Realiza estima-
cións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a 
súa validez e valorando a súa utili-
dade e eficacia. 

 CMCCT 
 

 MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoa-
mento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso se-
guido. 

 CMCCT 
 CAA 

 g  B1.4. Elaboración e presentación  B1.3. Elaborar un informe científi-  MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a  CMCCT 
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