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1. Introdución e contextualización 
 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de 
obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de 
aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas reguladas pola citada 
Lei. O Real decreto 1105/2014, de 26 de decembro, establece o currículo básico da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, 
competencias, contidos e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe 
avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o carácter oficial e a validez en todo o 
territorio nacional das titulacións ás que se refire esta Lei Orgánica. Non obstante, dentro dos 
límites establecidos polas Administracións, os centros docentes desenvolverán e 
complementarán, no seu caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas 
polas Administracións educativas, adaptándoos ás características do alumnado e á súa realidade 
educativa co fin de atender a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 24 do RD 1105/2014, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao 
alumnado formación, madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles 
permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 
competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación superior. 

 
O IES O Ribeiro de Ribadavia e un centro público de ensino secundario sostido con fondos da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que imparte ensinanza de  ESO, 
Bacharelato, Formación Profesional Básica, Formación profesional de grado medio e grado 
superior, Ensinanzas básicas iniciais, Educación secundaria de adultos e Ciclos formativo do 
réxime de adultos. 

O Instituto recibe alumnos dunha ampla zona xeográfica: Concellos de Arnoia Avión, Beade, 
Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, e Ribadavia. Segundo a 
enquisa feita para o proxecto lingüístico aproximadamente un 54,07 % viven nos concellos de 
Ribadavia, Castrelo de Miño, Cenlle, Carballeda de Avia ou Leiro. Só queda un 24,39 % dos que 
declaran o lugar de residencia que vive nos concellos de Cortegada, A Arnoia, Avión, Melón, 
Beade, Ourense, A Cañiza, etc en porcentaxes moi pequenas. 

Tamén hai alumnos que naceron fóra destas zonas e inmigrantes: 

Un 13,41 % do alumnado vén de fóra de Ourense, aínda que só un 8,14 % son inmigrantes. 
Do total de inmigrantes un 15,15 % veu de Venezuela, un 9,09 % de México, un 18,18% de Vigo 
e a mesma porcentaxe de Suiza; cun 6,06 % temos alumnos procedentes de Canarias e tamén 
de Madrid e a porcentaxe de procedencia de Uruguay, Colombia, Paraguay, Nova York, Alemaña, 
Francia; Alacante, Cataluña e León son a mesma, un 3,03 %. 

Segue habendo un pequeno número de alumnos fillos de inmigrantes portugueses afincados 
fundamentalmente nos concellos de Castrelo de Miño e Cenlle. Hai unha porcentaxe 
insignificante de alumnos de ascendencia árabe, totalmente integrados. 

Hai escasas industrias e os postos de traballo da zona están adicados ó cultivo da uva para a 
elaboración do viño do Ribeiro e compleméntase co da agricultura de subsistencia por medio de 
pequenas hortas en réxime de minifundio. É importante o sector servizos e o pequeno comercio. 
Hai bastante paro e soldos baixos. 

Hai pequenos grupos de poboación que están a certa distancia e implica que os alumnos 
deben madrugar moito cada día para vir a clase: pasan moitas horas fóra, axudan nos traballos 
da casa, a maioría carece de material bibliográfico fóra do centro, o nivel cultural non é moi 
grande. 

Todos estes factores condicionan os resultados académicos do alumnado do noso centro,  
que presenta variadas necesidades educativas, sobre todo no campo da comprensión-expresión, 
da motivación e dos hábitos de estudo e traballo. Aínda que son atendidas estas dificultades  con 
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Introdución xeral 

medidas preventivas e coa colaboración de toda a comunidade educativa aplicando todas as 
posibilidades que ofrece a normativa vixente hai moitos repetidores, alumnos con pendentes e 
outros que pasan por imperativo legal. 

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias 
clave 

 

Competencias clave do currículo de Bacharelato 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son 
“capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e 
etapa educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz 
de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 

o Comunicación lingüística (CCL). 

o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT). 

o Competencia dixital (CD). 

o Aprender a aprender (CAA). 

o Competencias sociais e cívicas (CSC). 

o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave 
e os criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a integración das competencias no 
currículo. 

 
 

En Bacharelato, as Matemáticas constitúen un ben formativo e cultural que os alumnos han de 
apreciar. Elementos de traballo como a estruturación das nocións espaciais e temporais, a 
previsión e control da incerteza ou o manexo da tecnoloxía dixital, son expoñentes do seu valor. 
Matemáticas II, como materia de modalidade de ciencias en 1.º de Bacharelato debe permitir 
desenvolver, no alumno, a capacidade de razoamento e o sentido crítico, dotarlle das ferramentas 
adecuadas para o estudo doutras ciencias, proporcionarlle unha opinión favorable sobre a súa 
propia capacidade para a actividade matemática e prepararlle para a súa inserción na vida adulta. 
A materia de Matemáticas II, polo seu carácter instrumental, xoga un papel moi relevante para  
que os alumnos alcancen os obxectivos da etapa e adquiran as competencias crave porque: 

A competencia matemática atópase, pola súa propia natureza, intimamente asociada ás 
aprendizaxes que se abordarán no proceso de ensino/aprendizaxe da materia. O emprego de 
distintas formas de pensamento matemático para interpretar e describir a realidade e actuar sobre 
ela, forma parte do propio obxecto de aprendizaxe. Todos os bloques de contidos están orientados 
a aplicar habilidades, destrezas e actitudes que fan posible comprender argumentos e expresar e 
comunicar na linguaxe matemática. 

 

O coñecemento matemático consiste no dominio do seu ?forma de facer?. Leste ?saber facer 
matemáticas? é un proceso laborioso que comeza por unha intensa actividade sobre elementos 
concretos, con obxecto de crear intuicións previas necesarias para a formalización. O alumno  
debe ser consciente de que a estrutura do saber matemático áchase en continua evolución, tanto 
pola incorporación de novos coñecementos como pola súa constante interrelación con outras 
disciplinas, especialmente no ámbito da ciencia e a técnica. 
A preparación para desenvolverse adecuadamente na contorna académica, familiar, sociocultural 
e profesional fai necesaria a adquisición de habilidades e destrezas asociadas á materia. En 2.º de 
Bacharelato, a diferenciación e o grao de profundidade en conceptos, procedementos e  relacións 
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Competencias clave do currículo de Bacharelato 

é maior que na etapa anterior. Os contidos de Matemáticas II viran sobre dous eixos fundamentais: 
a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio instrumental da aritmética, o álxebra e  
as estratexias propias da resolución de problemas. En Matemáticas II, os contidos relacionados 
coas propiedades xerais dos números e a súa relación coas operacións, máis que nun momento 
determinado, deben ser traballados en función das necesidades que xurdan en cada momento 
concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse con novas ferramentas para o estudo da 
estatística e a probabilidade, culminando así todos os campos introducidos na Educación 
Secundaria Obrigatoria. 

As competencias sociais e cívicas vincúlanse a Matemáticas a través do emprego da 
análise funcional e a estatística para estudar e describir fenómenos sociais da contorna da 
comunidade autónoma e do Estado. O uso das ferramentas propias da materia mostrará o seu 
papel para coñecer e valorar problemas da sociedade actual, fenómenos sociais como a 
diversidade cultural, o respecto ao medio ambiente, a saúde, o consumo, a igualdade de 
oportunidades entre os sexos ou a convivencia pacífica. A participación, a colaboración, a 
valoración da existencia de diferentes puntos de vista e a aceptación do erro de maneira 
construtiva constitúen tamén contidos de actitude que cooperarán no desenvolvemento desta 
competencia. 

 

Ademais, a materia coopera no desenvolvemento e consolidación de 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. Por outra banda, tamén estimula a 
asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade. 

 

Unha significativa representación de contidos matemáticos teñen que ver coas 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Son destacables, neste sentido, a discriminación de 
formas, relacións e estruturas xeométricas, especialmente co desenvolvemento da visión espacial 
e a capacidade para transferir formas e representacións entre o plano e o espazo. Tamén son 
apreciables as achegas da modelización; esta require identificar e seleccionar as características 
relevantes dunha situación real, representala simbólicamente e determinar pautas de 
comportamento, regularidades e invariantes, a partir das que poder facer predicións sobre a 
evolución, a precisión e as limitacións do modelo. Por outra banda, a materia leva a familiarización 
co traballo científico para o tratamento de situacións de interese, a discusión achega do sentido 
das situacións propostas, a análise cualitativa e significativa das mesmas; a formulación de 
conxecturas e inferencias fundamentadas, a elaboración de estratexias para obter conclusións, 
incluíndo, no seu caso, deseños experimentais, e a análise dos resultados. No traballo científico 
preséntanse a miúdo situacións de resolución de problemas de formulación e solución máis ou 
menos abertas, que esixen poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia. 

A competencia dixital, competencia para aprender a aprender e sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor son tres competencias desenvólvense por medio da utilización de recursos 
variados traballados no desenvolvemento da materia. Comunicarse, solicitar información, 
retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos, entre outras situacións de 
ensino aprendizaxe, constitúen vías de tratamento da información, desde distintos recursos e 
soportes, que contribuirán a que o alumno desenvolver maiores cotas de autonomía e iniciativa e 
aprenda a aprender; tamén a perseveranza, a sistematización, a reflexión crítica e a habilidade 
para comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. 

 

Por suposto, os propios procesos de resolución de problemas realizan unha achega significativa 
porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos e contribúen a convivir coa incerteza 
controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de decisións. O cultivo desta competencia, 
vese favorecido polo traballo con enunciados de problemas orais e escritos, propios da cultura da 
comunidade autónoma e o Estado. 

 

En resumo, a achega da materia á adquisición destas competencias é esencial porque: 
Coopera no desenvolvemento e consolidación de hábitos de disciplina, estudo e traballo 

individual e en equipo. 
Realiza unha eficaz achega á consecución de destrezas básicas na utilización das fontes 

de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. 
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Competencias clave do currículo de Bacharelato 

Facilita a adquisición dunha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente 
as da información e a comunicación. 

Impulsa o desenvolvemento do 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. 

Forma na resolución de problemas xenuínos, é dicir, aqueles onde a dificultade está en 
encadralos e atopar unha estratexia de resolución, xeran hábitos de investigación e proporcionan 
técnicas útiles para enfrontarse a situacións novas. 

As matemáticas constitúen un ámbito de reflexión e tamén de comunicación e expresión, 
polo que tamén contribúen á adquisición da competencia en comunicación lingüística. Apóianse e, 
ao tempo fomentan a comprensión e expresión oral e escrita na resolución de problemas 
(procesos realizados e razoamentos seguidos que axudan a formalizar o pensamento). A linguaxe 
matemática (numérico, gráfico, xeométrico e alxébrico), é un vehículo de comunicación de ideas 
que destaca pola precisión nos seus termos e pola súa gran capacidade para comunicar grazas a 
un léxico propio de carácter sintético, simbólico e abstracto. 

 

A competencia en conciencia e expresión cultural tamén está vinculada aos procesos de 
ensino/aprendizaxe de Matemáticas porque favorecen o aprecio á creación artística e a 
comprensión da linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de 
expresión e representación e, ademais, constitúen unha expresión da cultura. 
A xeometría é, ademais, parte integral da expresión artística da humanidade ao ofrecer medios 
para describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das estruturas que creou. 
Cultivar a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e  o 
apaixonamento estético son obxectivos desta materia. O cultivo desta competencia, vese 
favorecido pola procura de relacións entre a arte e as matemáticas (arte e xeometría) na contorna 
da comunidade autónoma e o Estado. 
No perfil competencial de Matemáticas II que se ofrece a continuación inclúense as siglas 
identificativas das competencias crave a cuxa adquisición se contribúe particularmente con cada 
estándar de aprendizaxe avaliable. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 

coherentes. 

MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio 

do tema de investigación. 

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos 

traballados na aula. 

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar 

e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística 

aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA 
MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIAS E TECNOLOXÍA 

MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos,  
relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 



IES O Ribeiro Curso 2019-2020 

Páxina 8 de 31 

 

 

 

Competencias clave do currículo de Bacharelato 

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa eficacia. 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. 

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, 
pasos clave, etc.). 

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación 
que cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que demostrar, tanto na procura de 
resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc. 

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando 
a situación ou os resultados, etc. 

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

MA2B1.6.2. Busca 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.). 

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 
investigación. 

MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos e, sí mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación; analiza os puntos fortes e débiles do proceso e fai 
explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia 

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

MA2B1.8.2. 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. 

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución 
do problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións 
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MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados 
achados; etc. 

MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados; 
aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

MA2B1.13.1. 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. 

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas  estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou 
grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de 
medios tecnolóxicos axeitados. 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta 
os resultados obtidos 

MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda 
e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa posible 
(empregando o método máis axeitado), e aplícao para resolver problemas. 

 
MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito 
dos puntos de descontinuidade. 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de 
áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 
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Competencias clave do currículo de Bacharelato 

MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente  os 
conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa as operacións 
básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das operacións con 
vectores para resolver problemas xeométricos. 

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre rectas. 

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos 
matriciais e alxébricos. 

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, 
vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar 
e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

 
MA2B5.1.1. 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. 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén 
os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función 
de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica. 

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico. 

MA2B5.2.4. 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. 

MA2B5.2.5. 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. 

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar e 
elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística 
aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA 
DIXITAL 

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 

investigación. 

MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes 
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Competencias clave do currículo de Bacharelato 

impida ou non aconselle facelos manualmente. 

MA2B1.14.1. 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. 

MA2B1.14.3. Usa adecuadamente 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. 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE 
APRENDER A APRENDER 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

problemas. 

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 

formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 

resultados achados; etc. 

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das 

súas estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos 

utilizados; aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

MA2B1.14.3. Usa adecuadamente 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS 

MA2B1.6.2. Busca 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.). 

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter 

problemas de interese. 

MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 

tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN 
SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o 

contexto en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas   (esforzo, 
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Competencias clave do currículo de Bacharelato 

perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 

tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

MA2B1.6.2. Busca 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.). 

 

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso 
 

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o 
estudantes debe acadar ao finalizar cada etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe 
intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 26 do Decreto 86/2015 precísanse os 
obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, 
establecendo a súa correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os 
contidos. 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 
inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

 

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

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

 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 
principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 
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social. 

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

propias da modalidade elixida. 

ii) 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 
valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao 
territorio galego. 

 

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

 

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

 

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

 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora 
no contexto dun mundo globalizado. 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 e 

 i 

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

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

 i 

 l 

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

 B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos; modificación de variables e suposición do 
problema resolto. 

 B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, outras formas de resolución, 
problemas parecidos, xeneralizacións e particularizacións interesantes. 

 B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as 
solucións obtidas. 

 d 

 i 

 l 

 B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas 
relativos a contidos alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

 g 

 i 

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

 B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

– Elaboración  e  creación  de representacións 

 B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou nunha 
demostración, coa precisión e o rigor adecuados. 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo, e os 
resultados e as conclusións que se obteñen. 

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

 

 i 

 l 

 m 

 B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en 
conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

 b 

 d 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

 B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; razoamentos encadeados, etc. 

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.6. Practicar estratexias para a xeración de  investigacións 
matemáticas, a partir da resolución dun problema e o afondamento 
posterior, da xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e do 
afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concretando 
todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

 e 

 g 

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de representación 
de argumentos. 

 B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 i  B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico sobre o 
proceso, os resultados e as conclusións do proceso de investigación 
desenvolvido, utilizando as ferramentas e os medios tecnolóxicos 
axeitados. 

 

 i 

 l 

 B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

 B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos  da 
realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións da 
realidade. 

 i  B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

 B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou construídos. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 e 

 f 

 g 

 h 

 i 

 l 

 m 

 n 

 ñ 

 o 

 p 

 B1.10. Planificación e realización de proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

 B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático. 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 b 

 i 

 l 

 m 

 B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 
adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

 B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

 b 

 i 

 l 

 B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes 
axeitadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico. 

 B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia 
e aprendendo delas para situacións similares futuras. 

 g 

 i 

 B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo, e os 
resultados e as conclusións que se obteñen. 

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

 B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas asecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

 e 

 g 

 i 

 B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

 B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 – Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo, e os 
resultados e as conclusións que se obteñen. 

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

destes, e 
interacción. 

compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a 

 

 g 

 i 

 B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas e grafos. Clasificación de matrices. 
Operacións. 

 B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades 
na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

 B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para 
describir e interpretar datos e relacións na resolución de problemas 
diversos. 

 e 

 i 

 B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para manexar e operar con 
datos estruturados en táboas e grafos. Clasificación de matrices. 
Operacións. 

 B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades 
na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

 B2.3. Determinantes. Propiedades elementais. 

 B2.4. Rango dunha matriz. 

 B2.5. Matriz inversa. 

 B2.6. Representación matricial dun sistema: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais. Método de Gauss. Regra de Cremor. 

 B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe 
alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas 
(matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar 
criticamente o significado das solucións. 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 Aplicación á resolución de problemas.  

 

 i  B3.1. Límite dunha función nun punto e no infinito. Continuidade dunha 
función. Tipos de descontinuidade. Teorema de Bolzano. 

 B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. A regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización. 

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, 
aplicando os resultados que se derivan diso. 

 i  B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do valor medio. Regra de 
L'Hôpital. Aplicación ao cálculo de límites. 

 B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de optimización. 

 B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa 
interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de 
fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 

 i  B3.4. Primitiva dunha función. Integral indefinida. Propiedades. 
Técnicas elementais para o cálculo de primitivas (integrais inmediatas e 
case inmediatas, racionais, por partes e por cambios de variable 
sinxelos). 

 B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas 
básicas para o cálculo de primitivas. 

 g 

 i 

 B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e fundamental do 
cálculo integral. Regra de Barrow. Aplicación ao cálculo de áreas de 
rexións planas. 

 B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de 
rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan 
doadamente representables e, en xeral, á resolución de problemas. 

 

 i  B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, 
dependencia e independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

 B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

 i  B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos 
elementos característicos. 

 B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e perpendicularidade 
entre rectas e planos). 

 B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo  e 
perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as ecuacións da recta 
e do plano no espazo. 

 i  B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base,  B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, 
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Relación entre os obxectivos que se pretenden acadar e os contidos e criterios de avaliación para avaliar os contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación 

 dependencia e independencia lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. 
Significado xeométrico. 

 B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. Identificación dos 
elementos característicos. 

 B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas e 
volumes). 

distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o 
seu significado xeométrico. 

 

 i  B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. Asignación de probabilidades 
a sucesos mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de probabilidades. 

 B5.3. Experimentos simples e compostos. Probabilidade condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos. 

 B5.4. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. Probabilidades 
iniciais e finais e verosimilitude dun suceso. 

 B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples e compostos (utilizando a regra de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de reconto e a axiomática da  probabilidade),  así 
como a sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en 
contextos relacionados co mundo real. 

 g 

 i 

 B5.5. Variables aleatorias discretas (distribución de probabilidade, 
media, varianza e desviación típica) e continuas (función de densidade 
e función de distribución). 

 B5.6. Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. 
Cálculo de probabilidades. 

 B5.7. Distribución normal. Tipificación da distribución  normal. 
Asignación de probabilidades nunha distribución normal. 

 B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a aproximación da 
distribución binomial pola normal. 

 B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as 
distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus 
parámetros e determinando a probabilidade de diferentes sucesos 
asociados. 

 b 

 e 

 i 

 l 

 B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e 
descrición de traballos relacionados coa estatística e o azar, 
interpretando a información e detectando erros e manipulacións. 

 B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións 
relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de forma crítica informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias e 
outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto na 
presentación dos datos como na das conclusións. 
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4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 
 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

Segundo o RD 1105/2014, no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como 
especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan 
o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, 
medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o 
deseño de probas estandarizadas comparables. 

O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán 
concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a temporalización, o grao mínimo de consecución para 
superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución 
para superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación. 

1ª Avaliación 

Álxebra 

MA2B2.1.1 Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para 
representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de forma manual coma co apoio de medios tecnolóxicos 
axeitados. 

MA2B2.1.2 Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións axeitadamente, 
deforma manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

MA2B2.2.1 Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

MA2B2.2.2 Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método 

máis axeitado. 

MA2B2.2.3 Resolve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta os resultados 
obtidos 

Xeometría 

MA2B4.3.1 Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, significado xeométrico, expresión 
analítica e propiedades. 

MA2B4.3.2 Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica  
e propiedades. 

MA2B4.1.1 Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de base e 
de dependencia e independencia lineal e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, 
utilizando a interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

2ª Avaliación 

MA2B4.2.1 Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 
identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 

Xeometría 

MA2B4.2.2 Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 
identificando en cada caso os seus elementos ca-racterísticos. 

MA2B4.2.3 Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e 
alxébricos. 

MA2B4.2.4 Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

MA2B4.3.3 Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

MA2B4.3.4 Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar 
situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

Análise 

MA2B3.1.1 Coñece as propiedades das funcións continuas, e representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

MA2B3.1.2 Aplica os conceptos de límite e de derivada, así como os teoremas relacionados, á resolución de 
problemas. 

MA2B3.2.1 Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

MA2B3.2.2 Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e 
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sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

3ª Avaliación 

Análise 

MA2B3.3.1 Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

MA2B3.4.1 Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

MA2B3.4.2 Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funcións coñecidas. 

Probabilidade 

MA2B5.1.1 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 técnicasde 
reconto. 

MA2B5.1.2 Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

MA2B5.1.3 Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

MA2B5.2.1 Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

MA2B5.2.2 Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

MA2B5.2.3 Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no 
mundo científico. 

MA2B5.2.4 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. 

MA2B5.2.5 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. 

 
Para superar a materia estes estándares deberán acadar no seu conxunto unha media ponderada igual ou 
superior a cinco puntos sobre 10. 

 
O resto dos estándares serán avaliados non en probas escritas senón ao longo do curso a través da 
observación e diálogo cos alumnos xa que non se corresponden con contidos concretos da materia e teñen 
máis que ver en moitos casos coa actitude interese e esforzo. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Participación nas actividades do aula, como debates, postas en común, etc., que son un momento 
privilexiado para a avaliación de actitudes. O uso da correcta expresión oral será obxecto permanente de 
avaliación en toda clase de actividades realizadas polo alumno. 
Traballo, interese, orde e solidariedade dentro do grupo. 

 
Caderno de clase, no que o alumno anota os datos das explicacións, as actividades e exercicios propostos. 
Nel consignaranse os traballos escritos, desenvolvidos individual ou colectivamente no aula ou fóra dela, que 
os alumnos deban realizar a petición do profesor. 

 
Probas obxectivas 

Deben ser o máis variadas posibles, para que teñan unha maior fiabilidade. Serrán escritas e nelas 
indicarase a valoración de cada unha das preguntas, contidos ou estándares asociados. 

 

5. Concrecións metodolóxicas 
 

Concrecións metodolóxicas 

As bases fundamentais sobre as que versará a metodoloxía son: 

 
- Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai: Orientaremos os contidos 

partindo  do  que   xa  saben  e  recordando   sempre  en  todo  caso   aquilo  que  sexa  básico   para      o 
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desenvolvemento dos contidos necesarios para acadar os obxectivos relacionados cos estándares de 
aprendizaxe. 

 
- Desenvolvementos concisos: as explicacións serán curtas para dedicar a maior parte do tempo á 

realización de tarefas prácticas que desenvolvan os contidos. 

 
- Procedementos moi claros, usando sempre que sexa posible as TIC para axilizar os procesos de cálculo e 

nos permitan visualizar graficamente os conceptos, o desenvolvemento e os resultados das tarefas que 
realizaremos. A aprendizaxe do uso das ferramentas TIC formará parte do obxectivo do curso. 

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

 
- Terase en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno reforzando nos casos que sexa necesario. 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 
 

Materiais e recursos didácticos 

Libros recomendados. 

 
Paxina web do profesor. Uso de outras webs. 

Material fotocopiable. 

Recopilación de exercicios agrupados por bloques: Álxebra, Xeometría, Análise e Probabilidade. 

 
Uso das TIC (Wiris, Geogebra, ...), recomendación de aplicacións para o uso en tablets ou smartphons. O 
emprego destas tecnoloxías ou aplicacións é responsabilidade do alumnado tanto do seu uso coma 
dos posibles danos que poidan ocasionar. 

 
7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

 
7.1 Criterios de avaliación 

 
 

Os criterios de avaliación son os que se atopan no punto 3 desta programación 

encadrados cos contidos asociados e os obxectivos que se pretenden acadar en 

cada un deles. Non se repite por tanto o mesmo cadro. Descríbese si, como serán 

os métodos de avaliación: 
 

 

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 avaliación faranse un exame parcial sobre a materia impartida, previo aviso do alumno, 
valoraranse as actitudes deste e os estándares, o caderno de clase. Terán exame de recuperación os 
alumnos suspensos. 

 

En cada exame serán avaliados os estándares que lle corresponden ás unidades das que se examinan, 
os estándares que se avalían mediante exame escrito terán un peso do 90 % da cualificación e o 10 % 
restante serán para os estándares que se avalían por observación na aula / actitude. 

Avaliación final 
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Haberá un exame final onde se pode recuperar calquera avaliación que non fose superada. Cada  
alumno deberá superar as tres avaliacións, ben ao longo do curso en cada unha delas ou no exame 
final. A nota da avaliación ordinaria será o resultado da media aritmética das tres avaliacións. Para facer 
dita media e poder superar o curso non se poderá ter cualificación inferior a 2,5 en ningunha das tres 
avaliacións. 

Avaliación extraordinaria 

No mes de setembro farase proba extraordinaria para a superación da materia que conterá só aqueles 
estándares que se consideren mínimos. 

 

7.2 Criterios de cualificación 
 

Criterios de cualificación 

Os alumnos farán dúas probas por avaliación, unha corresponderase coa proba de recuperación. A nota 
da avaliación corresponderase coa máxima das dúas acadadas en ditas probas, aqueles alumnos que 
superasen a primeira proba quedarán aprobados na avaliación tendo dereito de presentarse á segunda 
proba ou de recuperación para subir nota. A mellor das dúas notas será a que prevaleza. Non é 
obrigatorio presentarse ao segundo exame se xa ten aprobado o primeiro. 

 
Haberá un exame final no que se poderá superar calquera das avaliacións non superadas. A nota final 
será a media ponderada das tres avaliacións. Para facer dita media e poder superar o curso non se 
poderá ter cualificación inferior a 2,5 en ningunha das tres avaliacións. Neste caso a cualificación non 
poderá ser maior de catro sobre 10. 

 
Na elaboración das probas figurarán os estándares que se correspondan cos contidos correspondentes. 
A nota que se aplicará será a que resulte dos estándares que se avalían. 
 
No caso de perda de escolaridade por acumular un número de faltas superior ao permitido pola 
normativa, realizarase un exame final da mesma forma e tempo que para os que teñen algunha 
avaliación parcial pendente de superar. 
 
 
 
 
 

 
7.3 Criterios de promoción 

Son os criterios para a superación da materia, obviamente para a promoción de curso 

será o centro e a través do equipo docente nas sesións de avaliación os que decidirán a 

promoción atendendo sempre e en todo caso á normativa vixente. (artigo 23 do 

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma) de Galicia. 

 

Criterios de promoción 
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Avaliación ordinaria 
 

- Se ten todas as avaliacións aprobadas faremos a media das tres (ponderada se é necesario) 
- Se ten unha soa avaliación suspensa fará a recuperación desta. 

- Se ten dúas ou máis poderá facer un exame global ou unha nova recuperación das avaliacións 
suspensas (queda a criterio do profesor) 

 

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 que se axustará aos estándares que salvo excepción serán os 

dos bloques 2, 3, 4, e 5 que se indican no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, publidado no 
DOGA do luns 29 de xuño de 2015 correspondentes á materia de Matemáticas II (Anexo I). As 

excepcións no caso de habelas se comunicarán ao alumnado que deba realizar a proba extraordinaria. 
Para superala e preciso obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. 

 

Na convocatoria da proba extraordinaria, se o alumnado non se presentase a ela, consignarase como 
non presentado. 
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8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente. 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 
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1. Programa a materia tendo en conta os 

estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

2. Programa a materia tendo en conta o tempo 
dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

3. Selecciona e secuencia de xeito progresivo 
os contidos da programación de aula tendo en 
conta as particularidades de cada un  dos 
grupos. 

  

4. Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

  

5. Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

  

6. Establece os criterios, procedementos e os 
instrumentos de avaliación e autoavaliación que 
permiten facer o seguimento do progreso de 
aprendizaxe dos seus alumnos. 

  

7. Coordínase co profesorado doutros 
departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio 
de cada unidade. 

  

2. Plantexa situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

  

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións 
reais eou coa súa funcionalidade. 

  

4. Informa sobre os progresos acadados e as 
dificultades atopadas. 

  

5. Relaciona os contidos e as actividades cos 
intereses do alumnado. 

  

6. Estimula   a   participación  activa  dos 
estudantes en clase. 

  

7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

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

  

3. Ten predisposición para resolver dúbidas e 
ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

  

4. Optimiza   o   tempo   dispoñible  para  o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica. 

  

5. Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

  

6.   Promove o traballo cooperativo e   mantén   



IES O Ribeiro Curso 2019-2020 

Páxina 29 de 31 

 

 

 
unha comunicación fluída cos estudantes.   

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

  

8. Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

9.  Plantexa actividades grupais e individuais.   

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

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel dos 
estudantes. 

  

2. Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

3. Revisa, a cotío, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

  

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

  

5. Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá pautas 
para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

6. Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

7. Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

8. Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non  
teñan sido acadados suficientemente. 

  

9. Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos teñan sudo acadados con 
suficiencia. 

  

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

  

11. Emplea diferentes medios para informar dos 
resultados aos estudiantes e ás familias. 

  

 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes 

 
 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

 
A xefatura de estudos organiza o calendario de superación de pendentes. Os alumnos terán a posibilidade de 
superar as materias pendentes en exames extraordinarios dos que se lles informará coa antelación 
necesaria, normalmente un mes. Aqueles que o desexen poderán recibir material de preparación así como as 
titorías necesarias concertadas entre o profesor e o alumno. 
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10. Organización dos procedementos que lle permitan ao 
alumnado acreditar os coñecementos necesarios en 
determinadas materias, no caso do bacharelato 

 
 

Procedementos para acreditar os coñecementos necesarios 

Para esta materia non son necesarios. 

 

11. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados 

 
 

Deseño da avaliación inicial 

- Primeiro, preguntaremos ó alumnos que veñen de fóra do centro se deron os conceptos que se necesitan 
no curso. 

 

-Segundo, observación directa dos alumnos na aula con probas orais da materia básica para comezar o 
curso ( ata 3 horas lectivas). 

 

Para a avaliación inicial de outubro se o profesor o considera oportuno fará unha proba escrita para ver o 
grado do rendemento do que se deu. 

Medidas individuais e colectivas 

- Falar coa orientadora para comprobar se os alumnos que nos dan resultados negativos teñen algunha 
dificultade. 

 

Se é así terá reforzo na aula/ reforzo educativo/ adaptación curricular segundo o caso. Se non teñen 
ningunha dificultade falarase co alumno e logo co titor. O alumno necesita motivación para porse a traballar e 
niso está involucrado o alumno, o profesor, o titor e os pais. 

 

Se é a maioría do alumnado deberá facerse un repaso da materia analizar as dificultades do alumnado. Pode 
ser preciso un cambio de metodoloxía. 

 
 
 

 

12. Medidas de atención á diversidade 
 
 

Medidas de atención á diversidade 

 
En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que 

precisen medidas de atención especiais e elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan 
avanzar na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 
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13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda 

 

Elementos transversais que se traballarán 

1. Respecto 

- A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de aceptar 
os erros e repoñerse ante as dificultades, honestidade, proxecto de vida. 

- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución pacífica de de conflitos. Pódese 
traballar co enfoque de ?deber? (?temos o deber de respectar aos demais?). 

- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio cultural. 

- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies. 

- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, participar activamente na recuperación do 
mesmo. 

 
2. Responsabilidade 

 
- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns, 

cumprimento de compromisos contraídos co grupo. 

- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. Pódese traballar co enfoque de deber (? 
temos o deber de??). 

- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento 
responsable e razoado. 

- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos. 

- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sustentable, ética global a longo prazo. 

 
3. Xustiza 

 
- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres e  

a prevención da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade de 
trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

- Dereito á alimentación. 

- Dereito á saúde. 

- Dereito á educación. 

- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

- Dereito á xustiza internacional, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a  
igualdade, o pluralismo cultural e político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto ao Estado de dereito e o rexeitamento á violencia terrorista, unido ao respecto e 
consideración ás vítimas e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

 
4. Solidariedade 

- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario. 

- Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo. 

- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados. 

- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial. 

- Coas vítimas de conflitos armados. 

- Coas vítimas de desastres naturais. 

 
5. Creatividade e esperanza 

 
- Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas expostos. 
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- A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas, o mundo en 
xeral. 

 

14. Actividades complementarias e extraescolares 
 

Actividades complementarias e extraescolares 

Non se teñen previsto. 

 
15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

 
 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

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

 

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

 

Os criterios para realizar a revisión e avaliación da presente programación son: 
 

● Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da mesma indicando os problemas 
atopados. 

 

● Cotexar o axuste da secuenciación dos contidos establecida na Programación cos contidos impartidos en 
cada avaliación. 

 

● Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características do alumnado e 
á dinámica do grupo correspondente. 

 

● Analizar a eficacia das medidas de apoio e reforzo empregadas. 
 

● Analizar a adecuación da metodoloxía tanto da xeral como da específica de cada materia. 
 

● Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación así como os resultados obtidos. 
 

● Analizar o aproveitamento dos recursos do Centro. 
 

● Analizar a idoneidade dos materiais curriculares. 
 

● Analizar a coordinación no ámbito do Departamento. 
 

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

 


