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1. Introdución 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no capítulo III determina que se  entende por currículo o conxunto 

de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das 
ensinanzas reguladas pola citada Lei1. 

Así mesmo, establece que lle corresponde ao Estado fixar os aspectos básicos do currículo en relación aos 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

O Real decreto 1467/2007, do 2 de novembro, establece a estrutura do bacharelato e fixa as súas ensinanzas 
mínimas. 

A finalidade das ensinanzas mínimas é asegurar unha formación común ás alumnas e aos alumnos dentro do 

sistema educativo español e garantir a validez dos títulos correspondentes, como indica o artigo 6.2º da Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación. 

A Lei orgánica de educación determina que serán as administracións educativas as que establezan o currículo das 
distintas ensinanzas. 

Os centros educativos, axentes activos no proceso de ensino e aprendizaxe, desenvolverán e completarán, se for o 
caso, o currículo establecido, respondendo ao principio de autonomía pedagóxica, de organización e xestión, coa 
finalidade de adecuarse ás características e á realidade educativa de cada un deles. 

2. Obxectivos 

Obxectivos 

Obxectivos xerais do Bacharelato 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, 
que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o 
seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.  

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 

factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun 
mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento 
cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos 
saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no 
contexto dun mundo globalizado. 

Obxectivos xerais para a materia de Matemáticas Aplicadas as Ciencias Sociais 

Como resultado do proceso de ensinanza e aprendizaxe as matemáticas aplicadas ás ciencias sociais no bacharelato de 

Humanidades e Ciencias Sociais contribuirán a que as alumnas e os alumnos adquiran as seguintes capacidades: 
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- Utilizar os contidos matemáticos para analizar, interpretar, comprender e valorar fenómenos sociais e 
económicos. 

- Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, comprendendo o que achegan ao 
desenvolvemento dos contornos social, cultural ou económico. 

- Manifestar actitudes asociadas ao traballo matemático como a necesidade de verificación, o cuestionamento das 
ideas intuitivas, a análise das discrepancias e puntos de vista diferentes nos traballos colaborativos, a aper tura a 
novas ideas, a creatividade e o rigor na argumentación. 

- Establecer definicións precisas, xustificar procedementos, encadear coherentemente os argumentos, detectar 
incorreccións lóxicas; formulación de hipóteses; deseñar, utilizar e contrastar estratexias; verificar para abordar 

os problemas e enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia e confianza nas propias capacidades.  

- Comunicarse por medio das diferentes linguaxes matemáticas, empregando o vocabulario e as notacións 

adecuadas. Expresar o proceso seguido na resolución de problemas. Elaborar informes científicos. 

- Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o requira, para obter, tratar e producir 

información no estudio de situacións provenientes do contorno social e económico, facilitar a comprensión de 
fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como ferramenta na resolución de problemas  

                                                                                                                                                                                                                               

3. Contidos e estándares temporizados por avaliación 

Contidos temporizados por avaliación 

1ª AVALIACIÓN 

 

TEMA 1 : MATRICES E DETREMINANTES 

 Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con datos estruturados en táboas. Clasificación de 

matrices.  

 Operacións con matrices: transposición, suma, produto por escalares, produto de matrices (coñecer a non 
conmutatividade). 

 Determinantes ata orde 3.  

 Rango dunha matriz. Cáculo polo método de Gauss ou por determinantes. Non se considerará o estudo do rango 

dunha matriz dependente dun parámetro.  

 Matriz inversa. Cálculo de matrices inversas, ata matrices de orde 33, e para o seu cálculo pódese utilizar o 
método de Gauss ou determinantes.  

 Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións).  

 Aplicación das operacións con matrices e das súas propiedades na resolución de problemas en contextos reais. 

 

TEMA 2: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

 Representación matricial dun sistema de ecuacións lineais. 

 Clasificación dos sistemas de ecuacións lineais segundo o número de solucións.  

 Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais ata un máximo de tres ecuacións con tres incógnitas. 
Non se considerará a discusión e resolución de sistemas dependentes dun parámetro; a discusión e a resolución 

poderá facerse por calquera método.  

 Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e a economía que poidan resolverse 

mediante a formulación de sistemas de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, interpretando as solucións 
nos termos do enunciado. 

 

TEMA 3: PROGRAMACIÓN LINEAL 

 Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica.  

 Programación lineal bidimensional. Rexión factible. Determinación e interpretación das solucións óptimas.  

 Aplicación da programación lineal á resolución de problemas sociais, económicos e demográficos. 

 

 

TEMA 4: LÍMITES E CONTINUIDADE 

 Determinación das asíntotas de funcións racionais sinxelas, exponencias, e logarítmicas. Interpretación do seu 
significado dentro dun contexto. 

  Continuidade dunha función nun punto. Tipos de discontinuidades.  

  Estudo da continuidade en funcións elementais e definidas a anacos. 

  Descripción e análise de situacións do ámbito das ciencias sociais e da economía modelizados coa axuda de 

funcións, mediante o estudo e interpretación das súas asíntotas, estudo da continuidade, puntos de cortes cos 
eixes, etc. 
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2ª AVALIACIÓN 

 

TEMA 5: DERIVADA DUNHA FUNCIÓN. APLICACIÓNS DA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

 Taxa de variación media 

 Derivada dunha función nun punto. Derivadas laterais 

 Derivabilidade e continuidade 

 Función derivada. Derivadas sucesivas. 

 Operacións con derivadas. Regra da cadea. 

 Cálculo de derivadas 

 Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha curva nun punto.  

 Estudo do crecemento e decrecemento, dos extremos (máximos e mínimos), da concavidade e convexidade e 

dos puntos de inflexión.  

 Problemas de optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía. 

 Dominio, simetrías, periodicidade, ramas infinitas, asíntotas, monotonía e concavidade. 

 Aplicacións da derivada ao estudo de funcións polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, exponenciais e 

logarítmicas e funcións definidas a anacos 

 Representación gráfica das funcións antes citadas a partir das súas propiedades locais e globais. Análise e 

descrición de situacións nun contexto dado. 

 

TEMA 6: CÁLCULO INTEGRAL 

 Concepto de primitiva. Integral indefinida. 

  Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas.  

 Integral definida. Regra de Barrow. 

  Aplicación ao cáculo de áreas de rexións planas limitadas por unha curva polinómica e unha ou varias rectas ou 
ben por dúas curvas polinómicas. 

 

3ª AVALIACIÓN 

 

TEMA 7: PROBABILIDADE 

 Axiomática de Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos. Regra de Laplace.  

 Experimentos simples e compostos. Diagramas de árbore e táboas de continxencia. Probabilidade condicionada. 

Dependencia e independencia de sucesos.  

 Teoremas da probabilidade total e de Bayes.  

 Aplicación do cálculo de probabilidades á resolución de problemas en contextos relacionados coas ciencias 
sociais. 

 

TEMA 8: ESTIMACIÓN E MOSTRAXE 

 Poboación e mostra. Métodos de selección dunha mostra. Tamaño e representatividade dunha mostra.  

 Distribución Binomial e distribución Normal. 

 Intervalos característicos. 

 Aproximación da binomial 

 Teorema central do límite 

 Distribución da media mostral dunha poboación normal. Distribución da proporción mostral no caso de mostras 
grandes. Aplicación á resolución de problemas. 

 

TEMA 9: INFERENCIA ESTATÍSTICA  

 Parámetros dunha poboación. Estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Cálculo de estimadores puntuais para a 

media, varianza, desviación típica e proporcións poboacionais.  

 Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida.  

  Intervalo de confianza para a proporción no caso de mostras grandes.  

 Relación entre confianza, erro e tamaño mostral. 
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ESTÁNDARES ASOCIADOS A CADA UNIDADE 

 

TEMA 1 

 MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver  

                problemas con maior eficacia. Aplicación á resolución de problemas. Interpretación dentro dun contexto 

 MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 

sistemas de ecuacións lineais. 

 MACS2B2.1.3. Realiza operación con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de 

xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

 

TEMA 2 

 MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 

sistemas de ecuacións lineais. 

 MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 

ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa 
posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

 

TEMA 3 

 

 MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 

ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa 
posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

 MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 

optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto 
do problema. 

 

TEMA 4 

 

 MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos 

mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

 MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas.  

 MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o 

concepto de límite. 

TEMA 5 

 

 MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos 
mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

 MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades 

locais ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situación reais.  

 MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 

resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

 

TEMA 6 

 

 MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas.  

 MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por 

unha ou dúas curvas. 

 

TEMA 7 

 

 MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de 

Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

 MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

 MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

 MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función 

da probabilidade das distintas opcións. 

 MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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TEMA 8 

 

 MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

 MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral,  

proximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais. 

 MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.  

 MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

TEMA 9 

 

 MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

 MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral,  

proximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais. 

 MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha 

distribución normal con desviación típica coñecida. 

 MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a 
proporción no caso de mostras grandes. 

 MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un 

destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais. 

 MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 

presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

 MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.  

 MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

 

Ademáis destos estándares que asociamos a cada unha das unidades temos un conxunto de estándares que 
aparecen recollidos no Decreto 86/2015 que establece o currículo da materia en Galicia como Bloque 1, e que fan 

referencia a procesos , métodos e actitudes, que estarán presentes de xeito continuo na actividade diaria e en todas as 
unidades.  

Estos estándares serán avaliados xunto cos anteriores a través das probas ou exames, mediante a observación, e a 
producción do alumno, realización de tarefas e traballos. 

Parte destos estándares céntranse en aspectos de carácter máis actitudinal (capacidade de traballo individual e 
grupal, esforzo, perseverancia, interés e actitude). Estos estándares serán avaliados mediante a observación directa e a 
producción diaria do alumno. 
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Tomando como referencia o Decreto86/2015 do 25 de xuño, onde se establece o currículo na Comunidade 

Autónoma de Galicia, determinamos a vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización destos contidos, 
criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, competencias clave, 
elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de cualificación según a taboa seguinte: 

 

 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Transversal: Os relativo a este primeiro bloque tratarase ao longo de todo o curso 

Obxectivos Contidos Criterios 
de 

avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 

Grao mínimo 
de 

consecución 
de cada 
estándar 

Porcentaxe 
sobre o 
criterio 

Competencias 
clave 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Peso na 
avaliación 

  Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en 
matemáticas 

     

e 
i 

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

 

B1.1.  MACS1B1.1.
1. 

80% 100% CCL 
CMCCT 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

3 puntos 

i 

l 

B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das operacións 

utilizadas, coherencia das solucións coa situación, revisión 
sistemática do proceso, procura doutras formas de 
resolución e identificación de problemas parecidos. 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas coñecidos, modificación de 

variables e suposición do problema resolto. 

B1.2.  MACS1B1.2.

1. 

80% 40% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.2.

2. 

50% 30% CMCCT 

 

PO 

PE 
 

PO – 10 % 

PE – 90 % 
 

MACS1B1.2.
3. 

40% 30% CMCCT 
CAA 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

g 
i 

B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 

dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

B1.5. 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 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 as conclusións e os resultados 
obtidos. 

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

B1.3.  MACS1B1.3.
1. 

50% 
 

40% CMCCT PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

MACS1B1.3.
2. 

, 50% 30% CMCCT PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

MACS1B1.3.

3. 

30% 30% CMCCT 

CD 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

i 

l 
m 

B1.6. Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 

B1.4.  MACS1B1.4.

1. 

30%  50% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.4.
2. 

30% 50% CMCCT 
CSIEE 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

h 
i 

l 
n 

 
 

B1.6. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou 

contextos do mundo das matemáticas, de xeito individual 
e en equipo. 

 

B1.5.  MACS1B1.5.
1. 

30% 50% CMCCT 
 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.5.

2. 

30% 50% CMCCT 

CSC 
CCEC 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

e 

g 
i 

 

B1.6. Planificación e realización de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, de xeito individual 

e en equipo. 
B1.7. Práctica de procesos de matematización e 

modelización, en contextos da realidade. 
B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico sobre 

o procedemento, os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido. 

B1.6.  MACS1B1.6.

1. 

30% 

 

10% CMCCT PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

MACS1B1.6.

2. 

50% 20% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.6.

3. 

80% 20% CCL 

CMCCT 

PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

MACS1B1.6.

4. 

30% 10% CMCCT 

CD 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.6.

5. 

30% 10% CCL 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Transversal: Os relativo a este primeiro bloque tratarase ao longo de todo o curso 

Obxectivos Contidos Criterios 
de 

avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 

Grao mínimo 
de 

consecución 
de cada 
estándar 

Porcentaxe 
sobre o 
criterio 

Competencias 
clave 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Peso na 
avaliación 

MACS1B1.6.

6. 

30% 30% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

i 

l 
 

B1.7. Práctica de procesos de matematización e 

modelización, en contextos da realidade. 
 

B1.7.  MACS1B1.7.

1. 

30% 

 

20% CMCCT 

CSC 

PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

MACS1B1.7.

2. 

50% 20% CMCCT 

 

PO 

PE 
 

PO – 10 % 

PE – 90 % 
 

MACS1B1.7.

3. 

50% 20% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.7.
4. 

80% 20% CMCCT PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

MACS1B1.7.

5. 

30% 20% CMCCT 

 

PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

i 

 
B1.7. Práctica de procesos de matematización e 

modelización, en contextos da realidade. 
 

B1.8.  MACS1B1.8.

1. 

30% 100% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

a 

b 
c 

d 
e 

f 
g 

h 
i 

l 
n 

ñ 
o 

p 

 B1.6. Planificación e realización de proxectos e 

investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 
B1.7. Práctica de procesos de matematización e 

modelización, en contextos da realidade. 
 

B1.9.  MACS1B1.9.

1. 

30% 

 

20% CMCCT 

CSC 
CSIEE 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.9.
2. 

30% 30% CMCCT 
 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.9.
3. 

40% 20% CMCCT 
CAA 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.9.

4. 

100% 20% CSC 

CSIEE 

PO 
PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

b 
i 

l 
m 

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico. 
 

B1.10.  MACS1B1.10
.1. 

30% 100% CMCCT 
CSIEE 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

b 
i 

l 

 B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 

traballo científico. 
 

B1.11.  MACS1B1.11
.1. 

80% 100% CMCCT 
CAA 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

g 

i 

B1.5. 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 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 as conclusións e os resultados 

obtidos. 
Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as ideas matemáticas.  

B1.12.  MACS1B1.12

.1. 

30% 

 

20% CD 

CMCCT 
 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.12
.2. 

80% 20% CMCCT 
 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.12

.3. 

30%. 20% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.12

.4. 

30% 20% CMCCT 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACSB1.12.
5. 

30%. 20% CMCCT 
 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

e 
g 

i 

B1.5. 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 a realización de cálculos 
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

B1.13.  MACS1B1.13
.1. 

10% 
 

15% CD 
 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.13

.2. 

30% 35% CCL 

 

PO 
PE 
 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
 

MACS1B1.13 30% 50% CD PO PO – 10 % 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Transversal: Os relativo a este primeiro bloque tratarase ao longo de todo o curso 

Obxectivos Contidos Criterios 
de 

avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 

Grao mínimo 
de 

consecución 
de cada 
estándar 

Porcentaxe 
sobre o 
criterio 

Competencias 
clave 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Peso na 
avaliación 

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.  

.3. CAA 

 

PE 
 

PE – 90 % 
 

 

 

 

 

 

 

  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Primeira avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 

Grao mínimo 
de 

consecución 
de cada 
estándar 

Porcentaxe 
sobre o 
criterio 

Competencias 
clave 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Peso na 
avaliación 

  Bloque 2. Números e álxebra      

i 

 

B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e 

operar con datos estruturados en táboas. Clasificación de 

matrices. 

B2.2. Operacións con matrices. 

B2.3. Rango dunha matriz. 

B2.4. Matriz inversa. 

B2.5. Método de Gauss. 

B2.6. Determinantes ata orde 3. 

B2.7. Aplicación das operacións das matrices e das súas 
propiedades na resolución de problemas en contextos 
reais. 

B2.1.  MACS2B2.1.1

. 
50% 

 

25% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

6 puntos 

MACS2B2.1.2

. 
80% 15% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

MACS2B2.1.3

. 
80% 60% CMCCT 

 

PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

h 

i 

 

B2.8. Representación matricial dun sistema de ecuacións 

lineais: discusión e resolución de sistemas de ecuacións 
lineais (ata tres ecuacións con tres incógnitas). Método de 

Gauss. 

B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais e da 
economía. 

B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. 
Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e alxébrica.  

B2.11. Programación lineal bidimensional. Rexión factible. 

Determinación e interpretación das solucións óptimas. 

B2.12. Aplicación da programación lineal á resolución de 

problemas sociais, económicos e demográficos. 

B2.2.  MACS2B2.2.1

. 
80% 50% CMCCT 

 

PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

MACS2B2.2.2

. 
80%. 50% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

  Bloque 3. Análise      

i B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en 
funcións elementais e definidas a anacos. 

 

B3.1.  MACS2B3.1.1
. 

80% 20% CMCCT 

 

PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

1 punto 

MACS2B3.1.2

. 
50% 40% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

MACS2B3.1.3

. 
80% 40% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Segunda  avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 

Grao mínimo 
de 

consecución 
de cada 
estándar 

Porcentaxe 
sobre o 

criterio 

Competencias 
clave 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificación 

Peso na 
avaliación 

  Bloque 3. Análise      

i B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións 

polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, exponenciais 
e logarítmicas. 

B3.3. Problemas de optimización relacionados coas ciencias 
sociais e a economía. 

B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións 

polinómicas, racionais, irracionais, expónenciais e 
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades locais 

e globais. 

B3.2.  MACS2B3

.2.1. 
80% 50% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

6 puntos 

MACS2B3

.2.2. 
30%. 50% CMCCT 

 

PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

i B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. Cálculo de 

primitivas: propiedades básicas. Integrais inmediatas.  

B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow.  

B3.3.  MACS2B3

.3.1. 
30% 50% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

MACS2B3

.3.2. 
30% 50% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

  Bloque 4. Estatística e Probabilidade      

        

i 

l 

 

B4.1. Afondamento na teoría da probabilidade. Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 

relativa.  

B4.2. Experimentos simples e compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

B4.3. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun 

suceso. 

 

B4.1.  MACS2B4.

1.1. 
30% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

1 punto 

MACS2B4.

1.2. 
80% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

MACS2B4.

1.3. 
80% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

MACS2B4.

1.4. 
50% 20% CMCCT 

 

PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Terceira  avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios 

de 
avaliaci

ón 

Estándares 

de 
aprendiz
axe 

Grao mínimo de 

consecución 
de cada 
estándar 

Porcentaxe 

sobre o 
criterio 

Competencias 

clave 

Instrumentos 

avaliación 

Criterios 

cualificació
n 

Peso na 

avaliación 

  Bloque 4. Estatística e Probabilidade      

i 

l 

B4.4. Poboación e mostra. Métodos de selección dunha 

mostra. Tamaño e representatividade dunha mostra.  

B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros dunha poboación e 
estatísticos obtidos a partir dunha mostra. Estimación 
puntual. 

B4.6. Media e desviación típica da media mostral e da 

proporción mostral. Distribución da media mostral nunha 
poboación normal. Distribución da media mostral e da 

proporción mostral no caso de mostras grandes. 

B4.7. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre 

confianza, erro e tamaño mostral. 

B4.8. Intervalo de confianza para a media poboacional dunha 
distribución normal con desviación típica coñecida. 

B4.9. Intervalo de confianza para a media poboacional dunha 
distribución de modelo descoñecido e para a proporción 

no caso de mostras grandes. 

B4.2.  MACS2B4.

2.1. 
30% 10% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 
PE – 90 % 

 

7 puntos 

MACS2B4.

2.2. 
30% 10% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

MACS2B4.

2.3. 
50% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

MACS2B4.

2.4. 
50% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato 

 Terceira  avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios 

de 
avaliaci

ón 

Estándares 
de 

aprendiz
axe 

Grao mínimo de 
consecución 

de cada 
estándar 

Porcentaxe 
sobre o 

criterio 

Competencias 
clave 

Instrumentos 
avaliación 

Criterios 
cualificació

n 

Peso na 
avaliación 

MACS2B4.

2.5 
. 50% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

MACS2B4.

2.6. 
50% 20% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

e 

i 

l 

m 

B4.10. Identificación das fases e das tarefas dun estudo 

estatístico. Elaboración e presentación da información 

estatística. Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística e o azar, interpretando a información e 

detectando erros e manipulacións. 

B4.3.  MACS2B4.

3.1. 
50% 30% CCL 

CMCCT 

 

PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

MACS2B4.

3.2. 
30% 30% CMCCT PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

MACS2B4.
3.3. 

50% 40% CMCCT 

CSC 

PO 

PE 

PO – 10 % 

PE – 90 % 

 

 

4. Criterios de avaliación 

4.1 O proceso de avaliación 

A avaliación da aprendizaxe será continua e diferenciada segundo as distintas materias e terá en conta os diferentes elementos que 
constitúen o currículo2. 

Será competencia do profesor ou da profesora de cada materia, ao remate de cada curso, a decisión sobre a superación ou non, por parte do 
alumnado, dos obxectivos establecidos, tomando como referente fundamental os criterios de avaliación. 

O alumnado que non supere algunha materia logo da avaliación final do período ordinario poderá realizar unha proba extraordinaria. 

O equipo docente, constituído polas profesoras e profesores que imparten docencia a cada un dos grupos de bacharelato, coordinado pola 
persoa titora, valorará a evolución de cada alumna e cada alumno no conxunto das materias, a súa madurez académica en relación cos 

obxectivos do bacharelato así como, ao final da etapa, as súas posibilidades de progreso en estudos posteriores. 

Se no proceso de avaliación continua se advertise que unha alumna ou un alumno non progresa adecuadamente, o centro educativo, tan 
pronto como detecte as dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado adquira as 

aprendizaxes necesarias para continuar satisfactoriamente os seus estudos. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 
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4.2 Criterios de avaliación 

- Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices 

como instrumento para o tratamento da devandita información. 

- Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas 

(matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 
obtidas. 

- Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e 

describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características 

- Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento dunha función, para resolver problemas de optimización 

extraídos de situacións reais de carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado.  

- Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente 
representables, utilizando técnicas de integración inmediata. 

- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema da 

probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da 
información obtida mediante a experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións 
en contextos relacionados coas ciencias sociais. 

- Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro 

prefixados, calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con 
desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente grande. 

- Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e 
argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención 
á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e conclusións. 

4.3 Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva3 

O grao mínimo de consecución dos estándares para superar a materia ven determinado na táboa anterior, podendo xeneralizarse nos 

puntos seguintes: 

- Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas con maior eficacia. 

- Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. 

- Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente. 

- Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo 
de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

- Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais que están 
suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema. 

- Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, 

ramas infinitas, corte cos eixes, etc 

- Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas 

- Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o concepto de límite. 

- Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae conclusións 

en problemas derivados de situacións reais. 

- Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro 

do contexto. 

- Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. 

- Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

- Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións. 

- Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

- Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais.  

- Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola distribución normal de 
parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais.  

- Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución normal con desviación típica 

coñecida. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras 
grandes. 

- Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes tres elementos, coñecidos os 

outros dous, e aplícao en situacións reais. 

- Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un 

vocabulario e representacións axeitadas. 

- Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

- Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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5. Procedementos e instrumentos de avaliación 

Na programación debe fixarse como se vai avaliar ao alumnado, é dicir, o tipo de instrumentos de avaliación que vanse empregar. Os sistemas de 
avaliación son múltiples, pero en calqueira caso, nos instrumentos deseñados, deberán presentarse as actividades seguintes: 

 

- Actividades de tipo conceptual. Nelas o alumnado irá sustituíndo de xeito progresivo as súas ideas previas polas desenroladas na aula 

- Actividades que destaquen os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños experimentais, análise de resultados, 
plantexamentos cualitativos, resolución de problemas, etc. 

- Actividades onde se resalte a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente. Por exemplo, aquelas que xorden da 
aplicación a vida cotiá dos contidos desenvoltos na aula. 

 

En canto ao formato das actividades, poden ser empregadas as seguintes: 

 

- Actividades de composición 

- Actividades orais 

- Rúbricas 

- Probas obxectivas de tipo test 

- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas e/ou resolución de exercicios e problemas. 

- Traballos de investigación, caderno da aula, etc 

 

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso a hora da calificación final, para o que haberá que valorar de ditos instrumentos a súa 

fiabilidade, obxectividade, representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado etc.  

 

6. Sistema de cualificación 

6.1 Criterios de cualificación. Avaliación ordinaria 

Os alumnos farán entre dúas e tres probas por avaliación na que se avaliarán os estándares correspondentes. Dado o carácter continuo de todo o 
proceso de ensinanza-aprendizaxe en cada exame parcial tamén aparecerán estándares das probas anteriores desa avaliación. Según se realicen 

dúas ou tres probas na avaliación, a ponderación de cada proba será: 

 

                  20% 1ªproba+30% 2ª proba+50% 3ª proba   ou    40% 1ª proba+60% 2ª proba 

 

Nas probas parciais cada pregunta terá un ou máis estándares de aprendizaxe asociados os cales levarán un peso acorde á valoración de cada 
pregunta que aparecerá indicada . A nota final da proba será a nota sumativa das puntuacións de cada pregunta, e polo tanto nas notas sumativas 
asociadas a cada un dos estándares de aprendizaxe asociados. Esta nota será sobre 10 puntos. 

 

Asì obtemos unha nota dos estándares recollidos nas probas escritas de cada avaliación. Esta nota terá un peso do 90 % da cualificación da 

avaliación. 

 

O 10 % restante da nota da avaliación será para os estándares que fan refrencia ao análise de producción do alumno, participación, traballo, esforzo, 
capacidade de superación e actitude, estándares avaliables a través da observación sistemática na aula, realización de tarefas e traballos e 
exposicións, tanto individuais como en grupo , información que será recollida nunha folla de seguemento de cada alumno. 

 

Para aprobar unha avaliación o alumno terá que obter unha calificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. 

En caso contrario poderá facer unha proba de recuperación para a que se lle facilitará material de traballo. A nota desta proba  modificará  a nota 
correspondente ao 90%. Se se observan cambios significativos na folla de seguemento do alumno tamén se modificará a nota asociada ao 10%. O 

alumno terá así unha nova calificación da avaliación. 

 

Para aprobar o curso o alumno terá que ter aprobadas as tres avaliacións, ben na avaliación ou despois na recuperación. Neste caso a nota final será 
a media das notas das tres avaliacións,  salvo que polas circunstancias extraordinarias (de tempo, duración da avaliación, interrupción das clases por 
algún motivo: actividades extraescolares, catástrofe natural, obras, etc.)  algunha avaliación teña unha duración superior ou carga de contidos maior, 

entón establecerase a ponderación correspondente que tamén será indicada aos alumnos e/ou familias. 

 

No caso en que o alumno teña algunha avaliación suspensa ,haberá un exame final no que se poderá superar calquera das avaliacións non 
superadas. Este exame estará diferenciado para cada unha das avaliacións. No caso de ter que recuperar varias avaliacións indicarase cales son os 
exercicios que deberá realizar o alumno. A nota final será a media ponderada das tres avaliacións. 

 

Cando un alumno falte de xeito xustificado a unha proba de avaliación, o profesor da materia determinará o procedemento e o momento para avaliar 

os estándares de aprendizaxe correspondentes á devandita proba, procurando sempre facilitar a reincorporación do alumno ó ritmo normal da clase. 
Noutras palabras, o profesor decidirá que procedemento de avaliación é o mellor para garantir a continuidade da avaliación do alumno: pódese avaliar 
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ó alumno cunha proba semellante á que realizaron os seus compañeiros; pódese arbitrar un procedemento de avaliación distinto para os mesmos 
estándares ou ben pódese considerar máis axeitada unificar o contido da proba da proba realizada co de outro instrumento de avaliación previsto para 
máis adiante. 

Cando un alumno falte de xeito inxustificado a unha proba de avaliación, entenderase que renuncia a dar conta da súa competencia en relación cos 
estándares avaliados pola proba e, polo tanto, a cualificación da proba será a que corresponda a un exame en branco ou non presentado. 
Continuarase co proceso de avaliación segundo o establecido na programación. No caso de que a reiteración de faltas inxustificadas leven ao alumno 

a unha perda de escolaridade, este terá a posibilidade de realizar un exame global da materia ao final do curso. 

 

 

Criterios de cualificación. Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria de setembro  efectuarase e cualificarase sobre unha única proba global dos contidos básicos e estándares mínimos do 
curso. 

Os alumnos que na convocatoria ordinaria acaden unha cualificación negativa, realizarán na convocatoria extraordinaria de setembro unha proba 
escrita global. A cualificación do alumno será positiva cando en dita proba acade unha nota igual ou superior a 5 sobre 10 puntos. En caso contrario a 
cualificación será negativa. 

 

7. Metodoloxía 

Metodoloxía 

A extensión do programa deste curso obriga a prestar unha atención moi coidadosa ao equilibrio entre as súas distintas partes:  

-  Breves introduccións que centran e dan sentido e respaldo intuitivo ao que se fai, 

-  Desenrolos escuetos, 

-  Procedimentos moi claros, 

-  Unha gran cantidade de exercicios ben elixidos, secuenciados e clasificados. 

 

As dificultades encadénanse coidadosamente, procurando arrancar “do que alumno xa sabe”. A redacción dos apuntamentos da aula debe ser clara e 
sinxela. Buscaranse problemas complementarios que permitirán ao alumnado enfrentarse por sí mesmo as dificultades.  

8. Materiais e recursos didácticos 

Materiais e recursos didácticos 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar  o estudo dos contidos dados na aula: 

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

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

-Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade 

Recursos dixitais 

- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica e para o alumnado cos que poderán reforzar e ampliar os contidos 
estudados. 

- Diversos enlaces web 

- Vídeos de contido matemático cando sexa posible. 

 

 

 

9. Medidas de atención á diversidade 
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Medidas de atención á diversidade4 

En colaboración co departamento de orientación, procurarase detectar os casos dos alumnos que non progresen adecuadamente e elaboraránse 

actividades para que melloren a súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

 

10. Programa de reforzo para a recuperación das materias 
pendentes de cursos anteriores 

Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de cursos anteriores 

O departamento proporá aos alumnos un plan de traballo no que se farán constar os seguintes aspectos: 

- Contidos mínimos 

- Criterios e instrumentos de avaliación 

- Actividades recomendadas  

11. Criterios para avaliar a programación 

Criterios para avaliar a programación 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

-   1.  Programa  a materia tendo 
en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis 

educativas. 

-  -  

-   2.  Programa a materia tendo 

en conta o tempo dispoñible 
para o seu desenvolvemento. 

-  -  

-   3.  Selecciona e secuencia de 

xeito progresivo os contidos da 
programación de aula tendo en 

conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

-  -  

-   4.  Programa actividades e 

estratexias en función dos 
estándares de aprendizaxe. 

-  -  

-   5.  Planifica as clases de xeito 
flexible, preparando actividades 
e recursos axeitados á 

programación de aula e ás 
necesidades e os intereses do 
alumnado. 

-  -  

-   6.  Establece os criterios, 
procedementos e os 

instrumentos de avaliación e 
autoavaliación que permiten 
facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus 
alumnos. 

-  -  

-   7. Coordínase co profesorado 

doutros departamentos que 
podan ter contidos afíns á súa 
disciplina. 

-  -  

- ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

- Indicadores - Valoración - Propostas de mellora 
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-   1.  Proporciona un plan de 
traballo ao principio de cada 

unidade. 

-  -  

-   2.  Plantexa situacións que 

introduzan a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…). 

-  -  

-   3.  Relaciona as aprendizaxes 

con aplicacións reais eou coa 
súa funcionalidade.  

-  -  

-   4.  Informa sobre os progresos 
acadados e as dificultades 

atopadas.  

-  -  

-   5.  Relaciona os contidos e as 

actividades cos intereses do 
alumnado. 

-  -  

-   6.  Estimula a participación 

activa dos estudantes en clase. 

-  -  

-   7.  Promove a reflexión dos 

temas tratados. 

-  -  

- ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

- Indicadores - Valoración - Propostas de mellora 

-   1.  Resume as ideas 

fundamentais discutidas antes 
de pasar a unha nova unidade 
ou tema con mapas 
conceptuais, esquemas… 

-  -  

-   2.  Cando introduce conceptos 

novos, relaciónaos, se é 
posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; 
pon exemplos... 

-  -  

-   3.  Ten predisposición para 
resolver dúbidas e ofrecer 

asesorías dentro e fóra das 
clases. 

-  -  

-  4.  Optimiza o tempo dispoñible 

para o desenvolvemento de 
cada unidade didáctica.  

-  -  

-   5.  Utiliza axuda audiovisual ou 
de outro tipo para apoiar os 

contidos na aula. 

-  -  

-   6.  Promove o traballo 
cooperativo e mantén unha 
comunicación fluída cos 

estudantes. 

-  -  

-   7.  Desenvolve os contidos 
dun xeito ordenado e 
comprensible para os alumnos. 

-  -  

-   8.  Plantexa actividades que 

permitan acadar os estándares 
de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

-  -  

-   9.  Plantexa actividades 
grupais e individuais. 

-  

-  -  

- ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

- Indicadores - Valoración - Propostas de mellora 

-   1.  Realiza a avaliación inicial 

a principio de curso para 
axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

-  -  
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-   2.  Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 

didáctica. 

-  -  

-   3.  Revisa, a cotío, os traballos 

propostos na aula e fóra dela. 

-  -  

-   4.  Proporciona a información 

necesaria sobre a resolución 
das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

-  -  

-   5.  Corrixe e explica de forma 
habitual os traballos e 

actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes. 

-  -  

-   6.  Utiliza criterios de 
avaliación abondo, que atenda 
de xeito equilibrado a avaliación 

dos diferentes contidos. 

-  -  

-   7.  Favorece os procesos de 

autoavaliación e coavaliación. 

-  -  

-   8.  Propón novas actividades 

que facilites a adquisición de 
obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados 
suficientemente. 

-  -  

-   9.  Propón novas actividades 

de máis nivel cando os 
obxectivos teñan sudo 
acadados con suficiencia. 

-  -  

- 10.  Utiliza diferentes técnicas 
de avaliación en función dos 
contidos, o nivel dos 

estudantes, etc. 

-  -  

- 11.  Emplea diferentes medios 

para informar dos resultados 
aos estudiantes e ás familias. 

-  -  

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a auto avaliación da realización e o desenvolvemento de programacións didácticas O 
xeito natural de avaliar a calidade desta programación e o seu grao de cumprimento é, loxicamente, a reunión periódica do departamento e de cada 

avaliación.  
 
Así mesmo, ao remate do presente curso académico celebraremos reunións especiais para estimar ata que punto foron acadados os obxectivos 
programáticos deste documento. 

 
Os criterios para realizar a revisión e avaliación da presente programación son: 
 
● Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da mesma indicando os problemas atopados. 

 
● Cotexar o axuste da secuenciación dos contidos establecida na Programación cos contidos impartidos en cada avaliación. 
 
● Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características do alumnado e á dinámica do grupo correspondente. 

 
● Analizar a eficacia das medidas de apoio e reforzo empregadas. 
 
● Analizar a adecuación da metodoloxía tanto da xeral como da específica de cada materia. 

 
● Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación así como os resultados obtidos. 
 
● Analizar o aproveitamento dos recursos do Centro. 

 
● Analizar a idoneidade dos materiais curriculares. 
 
● Analizar a coordinación no ámbito do Departamento. 

 
As correccións, matizacións e cambios introducidos na programación ao longo do curso escolar  recolleranse nas Actas de Reunión do Departamento 
e explicaranse as razóns dos mesmos. 

 


