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CONTIDOS     (temporalización por avaliacións)
1º trimestre

Unidade 1: Números reais. Radicais. Logaritmos
Números racionais, irracionais. Números reais e valor absoluto. Intervalos e semirrectas. Radicais. Propiedades e operacións. 
Racionalización. Logaritmos e propiedades. Expresión  decimal dos números reais. Errores. Notación científica.

Unidade 2: Aritmética mercantil
Aumentos e diminucións porcentuais. Cálculo da cantidade inicial coñecendo a final. Xuros bancarios. Pago diario, mensual, 
trimestral,.... anual de xuros. Tasa anual equivalente TAE. Amortización de préstamos. Cálculo de anualidades/ mensualidades para
amortizar débedas. Produtos financieiros.

Unidade 3: Álxebra: Ecuacións, inecuacións, sistemas. Gauss
Polinomios. Factorización. Fraccións alxébricas e operacións. Resolución de ecuacións de grado dous, completas e incompletas, 
ecuacións reducibles a grado dous (bicadradas, tricadradas...), ecuacións con fraccións alxébricas, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas. Resolución de sistemas de ecuacións. Método de Gauss. Inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita (grado 1
e grado 2). Inecuacións e sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas

2º trimestre

Unidade 4: Funcións 
Funicións elementais. Lineais, afíns, interpolación, cuadráticas, definidas a anacos, transformacións elementais, exponenciais, 
logarítmicas e trigonométricas. Funcións definidas a anacos, función valor absoluto. Transformacións  elementais de funcións; 
estiramentos e contraccións. Composición de funcións. Función recíproca.

Unidade 5: Límites
Límite nun punto.  Resolución de indeterminacións.

Unidade 6: Continuidade
Continuidade nun punto. Tipos de descontinuidades. Límite nun punto. Asíntotas.

Unidade 7: Derivadas
Derivada nun punto. Regras de derivación. Regra da cadea. Recta tanxente e normal a unha función nun punto.

3º trimestre
Unidade 8: Representación de funcións
Dominios, puntos de corte, simetrías. Puntos críticos, crecemento e decrecemento; máximos e mínimos; intervalos de concavidade e 
convexidade; puntos de inflexión.  Asíntotas .Representación. 

Unidade 9: Estatística descriptiva

Unidade 10: Distribucións bidimensionais
Relación funcioinal e estatística. Distribucións bidimensionais. Nube de puntos. Correlación lineal. Centro de gravidade, covarianza, 
coeficiente de correlación, rectas de regresión de X sobre Y e de Y sobre X. Estimacións.

Unidade 11: Distribución de probabilidade de variable discreta e continuaDistribución de probabilidade. Sucesos aleatorios e a súa 
frecuencia relativa. Probabilidade.  Lei de Laplace. Cálculo de probabilidades en experiencias compostas independentes e 
dependentes. Distribución de probabilidade. Distribución de probabilidade de variable discreta. Distribución binomial e cálculo de 
probabilidades nesta distribución. Distribucións de probabilidade de variable continua. Cálculo de probabilidades a partir da 
función de densidade. Distribución normal. Cálculo de probabilidades nunha  N(0,1). Cálculo de probabilidades nunha N(). 
Aproximación dunha binomial por unha normal.
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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
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.
-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. 
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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.

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Criterios de avaliación:
Avaliacións parciais
MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados.

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 
condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).
MACS1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido.

MACS1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.
MACS1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas.
MACS1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).
MACS1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 
MACS1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
MACS1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou 
teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.
MACS1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).
MACSCS1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema 
de investigación formulado.
MACS1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, 
etc.

 MACS1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

MACS1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, 
etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.).
MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.).
MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a 
súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.
MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido.
MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade 
ou o teorema que se vaia demostrar.
MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, 
estado da cuestión, obxectivos, hi pótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.
MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de
investigación formulado.
MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.
MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).
MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ó problema de investigación.
MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación.
MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.
MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema de investigación, tanto na procura de solucións 
coma para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas.
MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación.
MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución
do problema de investigación e de consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.
MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.
MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.
MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas 
dentro do campo das matemáticas.
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MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.
MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a súa eficacia.
MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións.
MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).
MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ó nivel educativo e á 
dificultade da situación.
MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar 
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados hachados,etc.
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.
MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou de modelización),
valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.
MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a 
sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións futuras.
MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle face los manualmente.
MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.
MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de
medios tecnolóxicos.
MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas.
MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións.
MACS1B1.13.1. 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.
MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
MACS1B1.13.3. 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.

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente 
información cuantitativa.
MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais.
MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real.
MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.
MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da 
matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos 
apropiados.
MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais.
MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.
MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade.
MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos 
cotiáns, económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos.
MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións.
MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.
MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun 
contexto.
MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función.
MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais.
MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións
en situacións reais.
MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións extraídas da vida real.
MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función 
nun punto dado.
MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables 
numéricas (discretas e continuas) e categóricas.
MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da 
vida real.
MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así 
como os seus parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.
MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais, para poder formular conxecturas.
MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa 
axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar 
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gráficos estatísticos.
MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns.
MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do 
coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións.
MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas.
MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente
de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.
MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada
ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.
MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.
MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a 
súa media e a desviación típica.
MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.
MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia nas 
ciencias sociais.
MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a 
partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións.
MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a 
partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa válida.

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística.

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

Avaliación  extraordinaria

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

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente 
información cuantitativa.
MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais.
MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real.
MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.
MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da 
matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos 
apropiados.
MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais.
MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.
MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade.
MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos 
cotiáns, económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos.
MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións.
MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados.
MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun 
contexto.
MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función.
MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais.
MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións
en situacións reais.
MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións extraídas da vida real.
MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función 
nun punto dado.
MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables 
numéricas (discretas e continuas) e categóricas.
MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da 
vida real.
MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así 
como os seus parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.
MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións 
condicionadas e marxinais, para poder formular conxecturas.
MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa 
axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar 
gráficos estatísticos.



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

de curso
MD75010404

Rev. 2 Data: 01/09/11 Páx. 6 de 16

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns.
MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do 
coeficiente de correlación lineal para poder obter conclusións.
MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas.
MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión mediante o coeficiente
de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.
MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada
ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.
MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus 
parámetros e algunhas probabilidades asociadas.
MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a 
súa media e a desviación típica.
MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.
MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia nas 
ciencias sociais.
MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución normal a 
partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións.
MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial a 
partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa válida.

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a estatística.

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na 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 3,5 e a nota máxima será un 4.
Se hai máis dunha unidade suspensa na avaliación esta estará suspensa.
Se só hai unha suspensa cun 3,5 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 3,5 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 %

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ó contexto e á situación

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise 
continuo, etc.).

Aula 5,00%

MACS1B1.12.1.  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 5,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 5,00%

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e
utilízaos  para  representar  e  interpretar  axeitadamente  información
cuantitativa.

Exame escrito 2,00%

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante
intervalos de números reais

Exame escrito 10,00%

MACS1B2.1.3.  Compara,  ordena,  clasifica  e  representa  graficamente
calquera número real.

Exame escrito 2,00%

MACS1B2.1.4.  Realiza  operacións  numéricas  con  eficacia,  empregando
cálculo  mental,  algoritmos  de  lapis  e  papel,  calculadora  ou  programas
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando
aproxima.

Exame escrito 46,00%

UNIDADE 2

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

Aula 2,00%

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

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.2.2.  Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os
resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e
valorando a súa utilidade e eficacia.

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ó contexto e á situación

Exame escrito 7,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 7,00%

MACS1B1.3.3.  Emprega as ferramentas  tecnolóxicas adecuadas  ó tipo de
problema, á situación que cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que
se vaia demostrar

Exame escrito + traballo 5,00%

MACS1B1.4.1.  Coñece  e  describe  a  estrutura  do  proceso  de  elaboración Exame escrito 5,00%
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dunha  investigación  matemática:  problema  de  investigación,  estado  da
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en
conta  o  contexto  en  que  se  desenvolve  e  o  problema  de  investigación
formulado.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.5.1.  Afonda na resolución dalgúns  problemas formulando novas
preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo
das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte
e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

Aula 1,00%

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ó problema de
investigación.

Aula 1,00%

MACS1B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ó contexto do problema de investigación.

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.6.4.  Emprega as ferramentas  tecnolóxicas adecuadas  ó tipo de
problema de investigación, tanto na procura de solucións coma para mellorar
a eficacia na comunicación das ideas matemáticas

Exame escrito + Traballo 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese

Aula 1,00%

MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o 
mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos 
que subxacennel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise 
continuo, etc.).

Aula 4,00%

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, 
de investigación, de matematización ou de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

Exame escrito
1,00%

MACS1B1.12.1. 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 2,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula

Aula 1,00%

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de 
aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática 
financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os 
métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados.

Exame escrito 30,00%

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretacióncontextualizada dos resultados 
obtidos e exponos con claridade

Exame escrito 2,00%

UNIDADE 3

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %
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MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 5,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 5,00%

MACS1B2.1.2. Representa correctamentei nformación cuantitativa mediante
intervalos de números reais

Exame escrito 25,00%

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

Exame escrito 20,00%

MACS1B2.3.2.  Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a
utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.

Proba Gauss 20,00%

UNIDADE 4

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

Aula 10,00%

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

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.2.2.  Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os
resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e
valorando a súa utilidade e eficacia.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.4.2.  Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo
en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación
formulado.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ó contexto do problema de investigación.

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.7.2.  Establece conexións  entre  o  problema do  mundo real  e  o
mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos
que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.

Exame escrito Apto/Non apto

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da
realidade.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 5,00%

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con Aula 5,00%
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hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 5,00%

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

Exame escrito 5,00%

MACS1B2.3.3.  Realiza  unha  interpretación  contextualizada  dos  resultados
obtidos e exponos con claridade

Exame escrito 2,00%

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de
táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos,
sociais e científicos, extraendo e replicando modelos

Exame escrito 10,00%

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamentee razoadamente eixes, unidades e
escalas, recoñecendo e identificando os erros deinterpretación derivados 
dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións.

Exame escrito 5,00%

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha 
función, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas contextualizados

Exame escrito 5,00%

MACS1B3.2.1.  Obtén  valores  descoñecidos  mediante  interpolación  ou
extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto

Exame escrito 10,00%

UNIDADE 5

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 10,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 5,00%

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión,
esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 5,00%

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

Aula 5,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 5,00%

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

Exame escrito 10,00%

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou
no infinito para estimar as tendencias dunha función

Exame escrito 50,00%

UNIDADE 6

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos Exame escrito 10,00%
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adecuados ao contexto e á situación

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 5,00%

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

Aula 5,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 5,00%

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

Exame escrito 10,00%

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou
no infinito para estimar as tendencias dunha función

Exame escrito 25,00%

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun
punto para extraer conclusións en situacións reais.

Exame escrito 30,00%

UNIDADE 7

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 6,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 5,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 5,00%

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión,
esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 2,00%

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

Aula 5,00%

MACS1B1.11.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,  tomando
conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxelezae a beleza
das ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións futuras.

Aula 2,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 5,00%

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

Exame escrito 10,00%

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou
no infinito para estimar as tendencias dunha función

Exame escrito 5,00%

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de 
variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas esituacións extraídas da vida real.

Exame escrito 10,00%
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MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada
dunha función e obter a recta tanxente a unha función nunpunto dado.

Exame escrito 40,00%

UNIDADE 8

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.5.2.Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo
das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte
e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).

Traballo1  en equipo APTO/NON 
APTO
4%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 4,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 4,00%

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión,
esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.

Aula 3,00%

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en
equipo.

Traballo 5,00%

MACS1B1.12.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representacións
gráficas  de  funcións  con  expresións  alxébricas  complexas  e  extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

Aula 3,00%

MACS1B1.12.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso
seguido  na  solución  de  problemas,  mediante  a  utilización  de  medios
tecnolóxicos.

Aula 3,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 3,00%

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

Proba /Exame escrito 3,00%

MACS1B2.3.3.  Realiza  unha  interpretación  contextualizada  dos  resultados
obtidos e exponos con claridade

Exame escrito 3,00%

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de
táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos,
sociais e científicos, extraendo e replicando modelos

Traballo 2 5,00%

MACS1B3.1.2.  Selecciona  adecuada  e  razoadamente  eixes,  unidades  e
escalas,  recoñecendo  e  identificando  os  erros  de  interpretación  derivados
dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións.

Exame escrito 5,00%

MACS1B3.1.3.  Estuda  e  interpreta  graficamente  as  características  dunha
función, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en
actividades abstractas e problemas contextualizados

Exame escrito 45,00%

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou
no infinito para estimar as tendencias dunha función

Exame escrito 4,00%

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en
problemas das ciencias sociais

aula 2,00%
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UNIDADE 9

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

Aula 2,00%

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 4,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das
matemáticas

Exame escrito 50,00%

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da
realidade.

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Aula 3,00%

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con
hábitos de formular ou formularse preguntas e procurar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

Aula
Exame escrito

2,00%

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas,
de  investigación,  de  matematización  ou  de  modelización),  valorando  as
consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

Aula
Exame escrito

2,00%

MACSB1.12.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  o  tratamento  de  datos  e
gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións

Aula 5,00%

MACS1B1.13.1.  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.

Traballo dixital 5,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 3,00%

MACS1B4.1.5.  Avalía  as  representacións  gráficas  apropiadas  para  unha
distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios
tecnolóxicos  para  organizar  e  analizar  datos  desde  o  punto  de  vista
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

Exame escrito 15,00%

MACS1B4.5.2.  Razoa  e  argumenta  a  interpretación  de  informacións
estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

Aula
Exame escrito

2,00%

UNIDADE 10

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

Aula 2,00%

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

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.2.2.  Realiza  estimacións  e  elabora  conxecturas  sobre  os
resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e
valorando a súa utilidade e eficacia.

Exame escrito 1,00%
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MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido

Exame escrito 0,50%

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.4.1.  Coñece  e  describe  a  estrutura  do  proceso  de  elaboración
dunha  investigación  matemática:  problema  de  investigación,  estado  da
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc

Exame escrito 0,50%

MACS1B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto do problema de investigación.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.6.6.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de  investigación  e  elabora
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de
consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da investigación,
analiza  os  puntos  fortes  e  débiles  do  proceso,  e  fai  explícitas  as  súas
impresións persoais sobre a experiencia.

Aula 2,00%

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das
matemáticas

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da
realidade.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Aula 1,00%

MACS1B2.3.3.  Realiza  unha  interpretación  contextualizada  dos  resultados
obtidos e exponos con claridade

Exame escrito 3,00%

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a 
partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas(discretas e 
continuas) e categóricas

Exame escrito 15,00%

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en 
variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real

Exame escrito 18,00%

MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións 
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.

Exame escrito
Proba aula

10,00%

MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e 
marxinais, para poderformular conxecturas.

Exame escrito
Proba aula

3,00%

MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística 
e estima se dúas variables son ou non estatisticamente dependentes 
mediante a representación da nube de puntos en contextos cotiáns.

Exame escrito 3,00%

MACS1B4.2.2. Cuantifica o grado e o sentido da dependencia lineal entre 
dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter conclusións.

Exame escrito 3,00%

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables 
e obtén predicións a partir delas.

Exame escrito 15,00%

MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de 
regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos 

Exame escrito 5,00%
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relacionados con fenómenoseconómicos e sociais.

MACS1B4.5.2.  Razoa  e  argumenta  a  interpretación  de  informacións
estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

Exame escrito 3,00%

UNIDADE 11

ESTÁNDARES AVALIACIÓN %

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

Aula 2,00%

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

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia.

Exame escrito 0,50%

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  anotación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ó contexto e á situación

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.4.1.  Coñece  e  describe  a  estrutura  do  proceso  de  elaboración
dunha  investigación  matemática:  problema  de  investigación,  estado  da
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.6.2.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ó contexto do problema de investigación.

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, 
así como dominio do tema de investigación.

Exame escrito 2,00%

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que
permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas

Exame escrito 0,50%

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da
realidade.

Exame escrito 1,00%

MACS1B1.9.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada,  convivencia  coa  incerteza,  tolerancia  da  frustración,  autoanálise
continuo, etc.).

Exame escrito 3,00%

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula

Exame escrito 3,00%

MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidadede sucesos en experimentos simples e
compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadasda axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.

Exame escrito 5,00%

MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta 
asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas

Exame escrito
Proba escrita

8,00%

MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua 
asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas.

Exame escrito 8,00%

MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica

Exame escrito 2,00%

MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial
a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da distribución, ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e 

Exame escrito 8,00%
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aplícaas en diversas situacións

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha 
distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais.

Exame escrito 2,00%

MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

Exame escrito 18,00%

MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias 
para que sexa válida.

Exame escrito 18,00%

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións 
relacionadas co azar e a estatística

Exame escrito 2,00%

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións 
estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.

Aula 3,00%

MÍNIMOS EXIXIBLES PARA OBTER UNHA VALORACIÓN POSITIVA
Avaliación ordinaria 
Debe ter aprobadas todas as unidades excepto como máximo dúas con nota maior ou igual a 3,5. En caso contrario deberá ir á convocatoria 
extraordinaria.
Avaliación ordinaria
Farana aqueles lumnos con perda de escolaridade.Esta proba consistirá nun exame escrito no que se avaliarán os estándares de maior peso do
curso. A cualificación aparecerá no exame.
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”


