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CONTIDOS     (temporalización por avaliacións)
1º trimestre

Unidade 1: Números naturais, enteiros e decimais; fraccións e potencias. Raíces
Operacións con números naturais, números enteiros e decimais. Problemas.
Fraccións, números fraccionarios e números racionais. Forma fraccionaria e decimal dos números racionais. A fracción como operador. Equivalencia
de fraccións. Operacións con fraccións. Problemas con fraccións.
Potencias. Potencias de expoñente 0 ou negativo. Notación científica. Raíces exactas.

Unidade 2: Proporcionalidade e porcentaxes.
Razóns e proporcións. Proporcionalidade simple e composta. Porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. Problemas.

Unidade 3: Secuencias numéricas
Sucesión. Sucesións definidas de forma recurrente. Progresións aritméticas e xeométricas.

2º trimestre
Unidade 4: A linguaxe alxébrica
Expresións alxébricas. Monomios e operacións. Polinomios e operacións. Factor común. Identidade. Produtos notables.

Unidade 5: Ecuacións de primeiro e segundo grado
Ecuación. Tipos de ecuacións. Ecuacións equivalentes. Resolución ecuacións de primeiro grado. Ecuacións de segundo grado, completas e 
incompletas. Resolución de problemas mediante ecuacións.
 
Unidade 6: Sistemas de ecuacións
Ecuación con dúas incógnitas. Representación gráfica. Sistemas de ecuacións de dúas incógnitas. Número de solucións deste. Relación coa 
representación. Substitución. Igualación. Redución. Problemas (traducción de enunciados a sistemas de ecuacións

Unidade 7: Funcións e  gráficas
As funcións e as súas gráficas. Variable dependente e independente. Representaciólns gráficas. Crecemento e decrecemento dunha función. Máximos 
e mínimos relativos. Tendencias dunha función (comportamento a longo prazo, periodicidade). Descontinuidades. Continuidade. Expresión analítica 
dunha función.

Unidade 8: Funcións lineais e cuadráticas.
Función de probabilidade y=mx. Gráfica e ecuación da función de proporcionalidade. A función y=mx+n. Recta da que se coñecen un punto e a 
pendente. Recta que pasa por dous puntos. Aplicación da función lineal. Problemas de movementos. Estudo conxunto de dúas funcións. Parábolas e 
funcións cuadráticas. Representación das funcións cuadráticas.

3º trimestre
Unidade 9: Elementos de xeometría plana.Figuras no espazo
Ángulos nas figuras planas. Ángulos da circunferencia. Figuras semellantes. Planos, mapas e escalas. Triángulos semellantes. Teorema de Tales. 
Teorema de Pitágoras. Problemas. Triángulos rectángulos en figuras planas. Áreas dos polígonos: rectángulo, cadrado, paralelogramo, romboide, 
rombo, triángulo, trapecio, polígono regular. Área dun polígono calquera.

Unidade 10:  Áreas e volumes. Movementos no plano. Frisos e mosaicos
Áreas e perímetros do sector circular, segmento circular, coroa circular, elipse.
Poliedros e corpos de revolución.Área lateral, área total  e volume dun prisma, ortoedro e cubo. Área lateral, total e volume dunha pirámide. Área 
lateral, total e volume dun cilindro e dun cono.  Área e volume da esfera. Coordenadas xeográficos.
Transformacións xeométricas. Movementos no plano: traslación  e xiro. Simetría axial. Composición de movementos. Mosaicos, cenefas e rosetóns.

Unidade 11: Táboas , gráficos  e parámetros estatísticos
Poboación e mostra. Variables estatísticas e tipos. Táboas de frecuencias (discreta e continua). Gráficos: diagrama de barras, histograma de 
frecuencias, polígono de frecuencias, diagrama de sectores.
Parámetros estatísticos: centralización (media, mediana e moda) e dispersión ( rango, desviación media, varianza e desviación típica).
Cálculo da media e da desviación típica coas táboas de frecuencias.
Coeficiente de variación. Parámetros de posición;  mediana  e cuartís.

OBXECTIVOS
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
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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. 

l) 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.

m) 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  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o
desenvolvemento persoal e social.

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.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de
expresión e representación.

ñ) 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.

METODOLOXÍA
A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o 
cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias clave correspondentes.
A metodoloxía da ensinanza da materia baséase sobre todo na explicación dos conceptos e na resolución de problemas 
prácticos na clase polo profesor.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición débense coñecer as ideas previas e
as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral, como 
soporte e recurso facilitador da construción de ideas.
-Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e descubrir.
- Traballo en grupo cooperativo  de 3 ou 4 persoas no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos.
-Posta en común despois do traballo individual.
Todos os temas teñen una parte teórica e unha parte práctica. 
Os alumnos deberán levar o día o caderno de prácticas que  será  inspeccionado polo profesor para comprobar a evolución 
do alumno e que os exercicios están correctamente corrixidos. O traballo no caderno relaciónase coa consecución dos 
estándares de aprendizaxe, co desenvolvemento de actitudes como o esforzo, perseveranza,…,en definitiva, o bo facer.
A maior parte dos exercicios serán resoltos e explicados na aula.
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CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Criterios de avaliación:
Avaliacións parciais
MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).
MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a 
súa eficacia
MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución
de problemas.
MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.
MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia
e a súa idoneidade.
MAPB1.4.1. 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.
MAPB1.4.2. 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
MAPB1.5.1.Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística.
MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.
MAPB1.6.2. 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
MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas.
MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.
MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que
aumenten a súa eficacia
MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.
MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada)

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da
situación.
MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso
MAPB1.8.4. 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
MAPB1.8.5.Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.
MAPB1.9.1. 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.
MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares
MAPB1.11.1. 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.
MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas
MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.
MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas
MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.
MAPB1.12.1.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
MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
MAPB1.12.3. 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. 
MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas
MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.
MAPB2.1.2. 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 repiten ou forman período.
MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados
MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados, e xustifica os seus procedementos
MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación
en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.
MAPB2.1.6. 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
MAPB2.1.7.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. 
MAPB2.1.8.Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.
MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.
MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo  xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.
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MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas.
MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.
MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables corresponden tes ó cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 
contexto adecuado.
MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grado completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e gráficos. 
MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 
MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grado, e sistemas lineais de dúas
ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.
MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo
MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos.
MAPB3.1.3.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. 
MAPB3.1.4. 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.

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e
técnicas adecuadas.
MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos 
homólogos de dous polígonos semellantes.
MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.
MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 
MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de 
arte.
MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.
MAPB3.5.1. 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.
MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto.
MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto.
MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente.
MAPB4.2.1. 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.
MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.
MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grado 2 e describe as súas características.
MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 
MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 
MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos.
MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.
MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.
MAPB5.1.5. 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.
MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo.
MAPB5.2.1 . Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 
MAPB5.2.2. 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

MAPB5.3.1.Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros
ámbitos da vida cotiá.
MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de 
tendencia central e dispersión.

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase.

Avaliación  extraordinaria

O exame da convocatoria extraordinaria  terá os seguintes criterios de avaliación:

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución
de problemas.
MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia
e a súa idoneidade.
MAPB1.5.1.Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística.
MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.
MAPB1.11.1. 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.
MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.
MAPB2.1.2. Distingue, ó achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese 
caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en
problemas contextualizados
MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados, e xustifica os seus procedementos
MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación
en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.
MAPB2.1.6. 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
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MAPB2.1.7.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. 
MAPB2.1.8.Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.
MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.
MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo  xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.
MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas.
MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.
MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables corresponden tes ó cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 
contexto adecuado.
MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grado completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e gráficos. 
MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 
MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo
MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos.
MAPB3.1.3.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. 
MAPB3.1.4. 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.
MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas.
MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos 
homólogos de dous polígonos semellantes.
MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.
MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 
MAPB3.5.1. 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.
MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto.
MAPB4.2.1. 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.
MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.
MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grado 2 e describe as súas características.
MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.
MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.
MAPB5.1.5. 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.
MAPB5.2.1 . Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 
MAPB5.2.2. 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

MAPB5.3.1.Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros
ámbitos da vida cotiá.

 Criterios de cualificación
Avaliacións parciais

A avaliación do aprendizaxe será continua, con tres avaliacións parciais que se corresponden aproximadamente con un trimestre 
cada unha e unha avaliación final de toda a materia.

En cada exame serán avaliados os estándares que lle corresponden ás unidades das que se examinan coa ponderación indicada e co 
método de avaliación indicado (observación aula a través do traballo diario na casa e na clase, exame escrito, test, exercicios orais na 
aula, traballos ordenador, ...)

Daranse un minimo de tres unidades por avaliación. Dado que terán o mesmo peso a nota da avaliación será a media das unidades 
que entran.

Non se fará media cando unha das unidades ten nota menor que 3 e a nota máxima será un 4.
Se hai máis dunha unidade suspensa na avaliación esta estará suspensa.
Se só hai unha suspensa cun 3 ou máis poderase facer media pero deberá mellorar a unidade suspensa na recuperación, ben 

completa  ou só os estándares que lle indique a profesora (depende de se basta mellorar algún estándar ou está en xeral mal todo)
Farase a recuperación das unidades suspensas para subir a cualificación dos estándares de maior peso nes unidades, para acadar os 

mínimos e subir a nota da avaliación ordinaria.
Avaliación final

Se teñen todas as unidades aprobadas  a nota da avaliación ordinaria será a media de todas elas.
Se teñen un máximo de catro unidades suspensas poderán recuperar os estándares máis importantes delas para ter como máximo 

dúas unidades suspensas con máis de 3 e poderán aprobar.
Exame final de toda a materia para os alumnos con máis de unha avaliación suspensa ou unha nova recuperación das avaliacións 

suspensas ó longo do curso (a criterio do profesor). (Vaise facendo ó longo do curso unha segunda recuperación para evitar tanto 
traballo a final de curso).

Se lle quedan 3 ou máis unidades suspensas ten que ir á avaliación extraordinaria.

Avaliación extraordinaria
        Proba extraordinaria en setembro de todo o curso. A proba contará con preguntas que inclúan os estándares máis importantes e a 
cualificación de cada pregunta dependerá da dificultade e dos estándares avaliados. 
           Con nota  igual ou superior a  5 aproba.
         Na convocatoria da proba extraordinaria, se o alumnado non se presentase a ela, consignarase como non presentado.

A continuación están os estándares avaliados en cada unidade.
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UNIDADE 1

ESTÁNDARES AVALIACIÓN    %

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

Aula /exame escrito 3,00%

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema).

Aula /exame escrito 2,00%

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia

Aula 1,00%

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución
de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

   exame escrito 1,00%

MAPB1.4.1. 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.

Aula 1,00%

MAPB1.4.2. 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

Aula 1,00%

MAPB1.6.2. 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

Exame escrito 1,50%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e 
interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 1,50%

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada 
para cada caso

Aula 1,00%

MAPB1.8.4. 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

Aula 1,50%

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 3,00%

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos 
numeradores e denominadores son produtos de potencias.

Exame escrito 10,00%

MAPB2.1.2. 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 repiten ou forman período.

Exame escrito 10,00%

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación 
científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados

Exame escrito 5,00%

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións 
por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica 
os seus procedementos

Exame escrito 2,50%

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en 
problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso 
para determinar o procedemento máis axeitado.

Exame escrito 5,00%

MAPB2.1.6. 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

Exame escrito 5,00%
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MAPB2.1.7.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. 

Exame escrito 20,00%

MAPB2.1.8.Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da 
vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.

Exame escrito 20,00%

UNIDADE 2

Estándares Avaliación %

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

Aula;exame escrito 10,00%

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema).

Aula;exame escrito 5,00%

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia

Aula 1,00%

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

exame escrito 5,50%

MAPB1.4.1. 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.

Aula 3,00%

MAPB1.4.2. 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

Aula 3,00%

MAPB1.6.2. 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

exame escrito 30,00%

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

exame escrito 10,00%

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten
a súa eficacia

Aula 2,00%

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando outras opinións.

Aula 1,00%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 1,50%

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso

Aula 1,50%

MAPB1.8.4. 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

Aula 1,50%

MAPB1.8.5.Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo.

Aula 10,00%
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MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 10,00%

UNIDADE 3

Estándares Avaliación   %

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

Aula, Exame escrito 3,00%

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema).

Aula, Exame escrito 2,00%

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia

Aula 1,00%

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e 
predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa 
idoneidade.

Exame escrito 2,00%

MAPB1.4.1. 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.

Aula 1,00%

MAPB1.4.2. 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

Aula 1,00%

MAPB1.5.1.Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística.

Exame escrito 5,00%

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.2. 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

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas.

Exame escrito 0,50%

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten
a súa eficacia

Aula 0,50%

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando outras opinións.

Aula 0,50%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 0,50%

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso

Aula 0,50%
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MAPB1.8.4. 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

Aula 0,50%

MAPB1.11.1. 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.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 1,00%

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a 
lei de formación a partir de termos anteriores.

Exame escrito 11,00%

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo  xeral 
dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

Exame escrito 10,00%

MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na 
natureza e resolve problemas asociados a estas.

Exame escrito 50,00%

UNIDADE 4

Estándares Avaliación   %

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula

MAPB1.8.4. 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

Aula

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en 
forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.

Exame escrito

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables corresponden tes ó 
cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto 
adecuado.

Exame escrito

UNIDADE 5

Estándares Avaliación    %

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

Aula

exame escrito

3,00%

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema).

Aula

exame escrito

1,00%

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

Aula 1,00%

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia

Aula 0,50%

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

exame escrito 0,50%

MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso Aula 1,00%
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de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da
solución ou procurando outras formas de resolución.

MAPB1.4.2. 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

Aula 1,00%

MAPB1.6.2. 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

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar 
a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten
a súa eficacia

Aula 1,00%

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando outras opinións.

Aula 1,00%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 3,00%

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso

Aula 0,50%

MAPB1.8.4. 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

Aula 1,50%

MAPB1.8.5.Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo.

Aula 3,00%

MAPB1.9.1. 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.

Aula 0,50%

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares

Aula ; exame escrito 0,50%

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 3,00%

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grado completas e incompletas 
mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

Exame escrito 20,00%

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grado, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o 
resultado obtido.

Exame escrito 50,00%

UNIDADE 6

Estándares Avaliación   %

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

Aula

exame escrito

3,00%



IES O RIBEIRO MANUAL DE RECURSOS
Presentación da materia /módulo ó principio

de curso
MD75010404

Rev. 2 Data: 01/09/11 Páx. 11 de 15

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema).

Aula

exame escrito

2,00%

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

Aula 1,00%

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia

Aula 0,50%

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

exame escrito 1,00%

MAPB1.4.1. 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.

Aula 0,50%

MAPB1.4.2. 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

Aula 0,50%

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 
eficacia

Aula 0,50%

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de 
problemas.

exame escrito 1,50%

MAPB1.4.1. 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.

Aula 2,00%

MAPB1.4.2. 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

Aula 1,00%

MAPB1.6.2. 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

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

Exame escrito 0,50%

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os 
seus resultados, valorando outras opinións.

Aula 5,00%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
esmero e interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 0,50%

MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso

Aula 0,50%

MAPB1.8.4. 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

Aula 0,50%

MAPB1.8.5.Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo.

Aula 5,00%

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares

Aula ; exame escrito 0,50%
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MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 3,00%

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 

Exame escrito 65,00%

UNIDADE 7

Estándares Avaliación    %

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.4. 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

Aula 5,00%

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas
de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas

Exame escrito /aula 1,00%

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 5,00%

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

Exame escrito 30,00%

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e 
interprétaos dentro do seu contexto.

Exame escrito 40,00%

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e
describe o fenómeno exposto.

Exame escrito 12,00%

UNIDADE 8

Estándares Avaliación    %

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.4. 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

Aula 3,00%

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas
de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas

Exame escrito

aula

1,00%

MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 5,00%

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións 
dadas graficamente.

Exame escrito 10,00%
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MAPB4.2.1. 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.

Exame escrito 35,00%

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa.

Exame escrito 10,00%

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grado 2 e 
describe as súas características.

Exame escrito 20,00%

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser 
modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

Exame escrito

aula

traballo

10,00%

UNIDADE 9

Estándares Avaliación    %

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.4. 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

Aula 3,00%

MAPB1.11.1. 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.

Exame escrito 2,00%

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 5,00%

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento 
e da bisectriz dun ángulo

Exame escrito 5,00%

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver 
problemas xeométricos sinxelos.

Exame escrito 5,00%

MAPB3.1.3.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. 

Exame escrito 10,00%

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e 
establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de 
dous polígonos semellantes.

Exame escrito 10,00%

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de 
semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.

Exame escrito 30,00%

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en 
situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 

Exame escrito 25,00%

UNIDADE 10

Estándares Avaliación   %

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 5,00%

MAPB1.8.4. 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

Aula 5,00%



IES O RIBEIRO MANUAL DE RECURSOS
Presentación da materia /módulo ó principio

de curso
MD75010404

Rev. 2 Data: 01/09/11 Páx. 14 de 15

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 5,00%

MAPB3.1.4. 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.

Exame escrito 10,00%

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de 
revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas.

Exame escrito 50,00%

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos 
no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

Exame escrito

aula

10,00%

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

Exame escrito 10,00%

MAPB3.5.1. 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.

Exame escrito/

proba aula

5,00%

UNIDADE 11

Estándares Avaliación    %

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións 
e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa
idoneidade.

Aula 1,00%

MAPB1.5.1.Expón e argumenta o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística.

Exame escrito 1,00%

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.

Aula 1,00%

MAPB1.6.2. 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

Aula 1,00%

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo 
das matemáticas.

Aula 0,50%

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada)

Aula 2,00%

MAPB1.8.4. 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

Aula 2,00%

MAPB1.11.1. 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.

Exame escrito

traballo

0,50%

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

Exame escrito

Traballo

1,00%

MAPB1.12.1.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

Traballo 5,00%
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compárteos para a súa discusión ou difusión

MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Aula 2,00%

MAPB1.12.3. 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. 

Aula 1,00%

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas

Aula 0,50%

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en 
problemas contextualizados. 

Aula 0,50%

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en casos sinxelos.

Aula 0,50%

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos.

Exame escrito

Proba escrita

0,50%

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

Exame escrito 20,00%

MAPB5.1.5. 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.

Exame escrito

Aula

20,00%

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, 
de xeito individual ou en grupo.

Traballo grupo 10,00%

MAPB5.2.1 . Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

Exame escrito 10,00%

MAPB5.2.2. 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 

Exame escrito

Traballo 

10,00%

MAPB5.3.1.Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá.

Exame escrito 5,00%

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar 
os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión.

Exame escrito (cal)

Aula (tec)

2,00%

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase.

Traballo 2,00%

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA
Avaliación ordinaria 
Debe ter aprobadas todas as unidades excepto como máximo dúas con nota maior ou igual a 3. En caso contrario deberá ir á convocatoria 
extraordinaria.
Avaliación extraordinaria
Os alumnos que non aproben a materia no mes de xuño, poderán facer unha proba extraordinaria no mes de setembro.
Esta proba consistirá nun exame escrito no que se avaliarán os estándares de maior peso do curso. A cualificación aparecerá no exame.
Para superala e preciso obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. Se non se presenta figurará como “non presentado”


