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1. DISTRIBUCIÓN DA MATERIA 

1.1 MATEMÁTICAS, 1º ESO  

1.1.1 Obxectivos xerais 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden 

concretarse para o primeiro curso nos seguintes: 

• Coñecer as prestacións básicas da calculadora elemental e facer un uso correcto dela, 

utilizar ferramentas informáticas para estudar relacións xeométricas, para tratar datos 

dende o punto de vista estatístico e para presentar información e compartila . 

• Identificar relacións de divisibilidade entre números naturais e coñecer os números 

primos. Coñecer os criterios de divisibilidade e aplicalos na descomposición dun 

número en factores primos. Coñecer os conceptos de máximo común divisor e 

mínimo común múltiplo de dous ou máis números e dominar estratexias para a súa 

obtención. Aplicar os coñecementos relativos á divisibilidade para resolver 

problemas. 

• Coñecer os números enteiros e a súa utilidade. Coñecer as operacións básicas con 

números enteiros e aplicalas correctamente. Manexar correctamente a prioridade de 

operacións e o uso de parénteses no ámbito dos números enteiros. 

• Coñecer a estrutura do sistema de numeración decimal. Coñecer as operacións entre 

números decimais e manexalas con soltura. Resolver problemas aritméticos con 

números decimais. 

• Coñecer, entender e utilizar os distintos conceptos de fracción. Ordenar fraccións con 

axuda do cálculo mental ou pasándoas a forma decimal. Entender, identificar e 

aplicar a equivalencia de fraccións. Resolver algúns problemas baseados nos 

distintos conceptos de fracción. Reducir fraccións a común denominador. Operar 

fraccións. Resolver problemas con números fraccionarios. 

• Relacionar as fraccións cos números decimais e converter uns noutros. 

• Manexar as potencias de números enteiros e fraccionarios con expoñente natural e 

aplicalas na notación científica para números moi grandes. Coñecer e entender o 

significado da raíz cadrada e calcular raíces exactas e enteiras por aproximación.  

• Identificar as relacións de proporcionalidade entre magnitudes. Coñecer e aplicar 

técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidade directa. 

Comprender o concepto de porcentaxe e calcular porcentaxes directas. Resolver 

problemas de porcentaxes. Entender e relacionar os conceptos de razón, proporción e 
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taxas e utilizar os factores de conversión. 

• Traducir a linguaxe alxébrica enunciados, propiedades ou relacións matemáticas. 

Obtención de valores numéricos en fórmulas sinxelas. Resolución de ecuacións de 

primeiro grao cunha incógnita. 

• Identificar relacións de paralelismo e perpendicularidade e facer construcións 

xeométricas sinxelas como a mediatriz e a bisectriz. 

• Medir, trazar e clasificar ángulos. Coñecer e utilizar algunhas relacións entre os 

ángulos nos polígonos e na circunferencia. 

• Coñecer os triángulos, as súas propiedades, a súa clasificación e os seus elementos 

notables (rectas e circunferencias asociadas). Coñecer e describir os cuadriláteros, a 

súa clasificación e as propiedades básicas de cada un dos seus tipos. Coñecer as 

características dos polígonos regulares, os seus elementos, as súas relacións básicas e 

saber realizar cálculos e construcións baseados neles. Coñecer os elementos da 

circunferencia e do círculo. 

• Coñecer e aplicar os procedementos e as fórmulas para o cálculo directo de áreas e 

perímetros de figuras planas.  

• Recoñecer e clasificar os poliedros e os corpos de revolución. Coñecer o 

desenvolvemento de poliedros, cilindros e conos. 

• Resolver problemas xeométricos que impliquen cálculos de lonxitudes, superficies e 

volumes. 

• Comprender o concepto de función e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas 

funcionais. Construír a gráfica dunha función a partir da súa ecuación. Recoñecer, 

representar e analizar as funcións lineais. 

• Coñecer o concepto de variable estatística e diferenciar os seus tipos. Elaborar e 

interpretar táboas estatísticas. Representar graficamente información estatística dada 

mediante táboas e interpretar información estatística dada graficamente. Calcular os 

parámetros estatísticos básicos de centralización: moda ou intervalo modal, media e 

mediana ou intervalo mediano. 

• Identificar as experiencias e sucesos aleatorios. Comprender o concepto de 

frecuencia relativa e a súa aproximación á probabilidade. Calcular probabilidades 

mediante a regra de Laplace. 
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1.1.2 Secuenciación de contidos e xustificación, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias básicas. 

Comezarase o curso co bloque Números e Álxebra,  en concreto cun repaso das 

operacións básicas con números naturais, para despois pasar a operacións mais 

complexas con números enteiros, fraccionarios e decimais e as súas aplicacións, por 

exemplo as porcentaxes. A continuación abordaranse os contidos de  álxebra, que 

dotarán ó alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. Logo 

seguirase co bloque de Funcións e co de Estatística e probabilidade, intrinsecamente 

relacionados. Rematarase o curso co bloque de Xeometría. Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (66 sesións): Unidades 1, 2, 3 e 4. Correspóndense cos temas 1, 2, 3 e 

4 do libro de texto. 

2ª AVALIACIÓN (58 sesións): Unidades 5, 6, 7 e 8. As unidades 5, 6 e 7 

correspóndense cos temas 5, 6 e 7 do libro de texto. A unidade 8 (Funcións) estudarase 

con material complementario ó libro de texto. 

3ª AVALIACIÓN (48 sesións): Unidades 9, 10, 11 e 12. A unidade 9 correspondese co 

tema 8 do libro de texto. A unidade 10 (Probabilidade) estudarase con material 

complementario. A unidade 11 correspóndense cos temas 9, 10, 11 e 12 do libro de 

texto. A unidade 12 (Xeometría do espazo) estudarase con material complementario ó 

libro de texto. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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1ºESO 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 
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B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 

cadradas. Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

 

B2.8. Xerarquía das operacións. 

 

B2.9. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

 

B2.14. Potencias de base 10. 

Utilización da notación científica 

para representar números grandes. 

 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas 

propiedades, para recoller, transformar intercambiar información 

e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de 

operacións combinadas como síntese da secuencia de operación 

aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operación 

ou estratexias de cálculo mental. 

 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con 

calculadora), usando diferentes estratexias que permitan 

simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión 

dos resultados obtidos. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 

representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

Calquera número 2 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de 

distintos tipos de números mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

15 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e 

as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 

obtidos. 

Problemas 

implicando varias 

operacións 

10 

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias 

de expoñente natural e aplica as regras básicas das 

operacións con potencias. 

Con corchetes, as 

regras aplícanse 

unha ou varias 

veces  

4 

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso 

para simplificar cálculos e representar números moi 

grandes. 

Só con potencias de 

expoñente natural 

2 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 

precisión esixida na operación ou no problema. 

Si 2 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada 

(mental, escrito ou con calculadora), coherente e precisa. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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B2.10. Divisibilidade dos números 

naturais: criterios de divisibilidade. 

 

B2.11. Números primos e compostos. 

Descomposición dun número en 

factores. Descomposición en factores 

primos. 

 

B2.12. Múltiplos e divisores comúns 

a varios números. Máximo común 

divisor e mínimo común múltiplo de 

dous ou máis números naturais. 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 

números en contextos de paridade, divisibilidade e 

operacións elementais, mellorando así a comprensión do 

concepto e dos tipos de números. 

MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos 

números en contextos de resolución de problemas sobre 

paridade, divisibilidade e operación elementais. 

Si 2 

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 

e 11 para descompoñer en factores primos números naturais, 

e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 

contextualizados. 

Problemas 

implicando varias 

operacións 

4 

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o 

mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais 

mediante o algoritmo axeitado, e aplícao a problemas 

contextualizados. 

Problemas 

implicando varias 

operacións 

8 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 

precisión esixida na operación ou no problema. 

Si 8 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.1. Números negativos: significado 

e utilización en contextos reais. 

 

B2.2.Números enteiros: 

representación, ordenación na recta 

numérica e operacións. Operacións 

con calculadora. 

 

B2.6. Potencias de números enteiros e 

fraccionarios con expoñente natural: 

operacións 

 

B2.8. Xerarquía das operacións. 

 

B2.9. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e para o cálculo 

con calculadora ou outros medios 

tecnolóxicos. 

 

B2.13. Potencias de números enteiros 

e fraccionarios con expoñente natural: 

operacións. 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas 

propiedades, para recoller, transformar intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida 

diaria. 

 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso 

de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operación aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía 

das operación ou estratexias de cálculo mental. 

 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou 

con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan 

simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a 

precisión dos resultados obtidos. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 

representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

Calquera número 2 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de 

distintos tipos de números mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

15 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e 

as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 

obtidos. 

Calquera tipo de 

número e problemas 

implicando varias 

operacións 

14 

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións 

con potencias. 

Con parénteses e 

corchetes, as regras 

aplícanse unha ou 

varias veces  

8 

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o 

valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu 

significado e contextualizándoo en problemas da vida real. 

En tódolos casos 2 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 

precisión esixida na operación ou no problema. 

Si 15 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada 

(mental, escrito ou con calculadora), coherente e precisa. 

Si 15 

Competencias Básicas: CMCCT 
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1ºESO CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 
TEMP. 

4
. 

F
R

A
C
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1

8
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E
S

IÓ
N

S
) 

B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. 

Fraccións equivalentes. Comparación 

de fraccións. Representación, 

ordenación e operacións. 

 

B2.6. Potencias de números enteiros e 

fraccionarios con expoñente natural: 

operacións. 

 

B2.8. Xerarquía das operacións. 

 

B2.9. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e para o cálculo 

con calculadora ou outros medios 

tecnolóxicos. 

 

B2.13. Potencias de números enteiros 

e fraccionarios con expoñente natural: 

operacións. 

 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas 

propiedades, para recoller, transformar intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida 

diaria. 

 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso 

de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operación aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía 

das operación ou estratexias de cálculo mental. 

 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou 

con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan 

simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a 

precisión dos resultados obtidos. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 

representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

Calquera número 2 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de 

distintos tipos de números mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando 

correctamente a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

18 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e 

as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 

obtidos. 

Calquera tipo de 

número e problemas 

implicando varias 

operacións 

18 

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 

expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións 

con potencias. 

Con parénteses e 

corchetes, as regras 

aplícanse unha ou 

varias veces  

15 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a 

precisión esixida na operación ou no problema. 

Si 18 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada 

(mental, escrito ou con calculadora), coherente e precisa. 

Si 18 

Competencias Básicas: CMCCT 
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1ºESO CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO 
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1
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S
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N
S
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B2.4. Números decimais: 

representación, ordenación e 

operacións. 

 

B2.5. Relación entre fraccións e 

decimais. Conversión e operacións. 

 

B2.8. Xerarquía das operacións. 

 

B2.9. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, para 

o cálculo aproximado e para o cálculo 

con calculadora ou outros medios 

tecnolóxicos. 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas 

propiedades, para recoller, transformar intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida 

diaria. 

 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso 

de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operación aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía 

das operación ou estratexias de cálculo mental. 

 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou 

con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan 

simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a 

precisión dos resultados obtidos. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar 

e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

Calquera número 2 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de 

distintos tipos de números mediante as operacións elementais 

e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente 

a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

12 

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de 

números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e 

aplícao a casos concretos. 

En calquera caso 2 

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números 

decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 

simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 

problemas. 

De decimal exacto a 

fracción 

2 

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso 

para simplificar cálculos e representar números moi grandes. 

Só con expoñente 

natural 

2 

MAB2.3.1. Realiza operación combinadas entre números 

enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o 

cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 

medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e 

respectando a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

12 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a  

precisión esixida na operación ou no problema. 

Si 12 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada 

(mental, escrito ou con calculadora), coherente e precisa. 

Si 12 

Competencias Básicas: CMCCT 
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1ºESO CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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B2.18. Iniciación á linguaxe 

alxébrica. 

 

B2.19. Tradución de expresións da 

linguaxe cotiá, que representen 

situacións reais, á alxébrica, e 

viceversa. 

 

B2.20. Significados e propiedades 

dos números en contextos diferentes 

ao do cálculo: números triangulares, 

cadrados, pentagonais, etc. 

 

B2.21. A linguaxe alxébrica para 

xeneralizar propiedades e simbolizar 

relacións. Obtención de fórmulas e 

termos xerais baseada na observación 

de pautas e regularidades. Valor 

numérico dunha expresión alxébrica, 

e viceversa. 

 

B2.22. Ecuacións de primeiro grao 

cunha incógnita (métodos alxébrico e 

gráfico). Resolución. Interpretación 

das solucións. Ecuacións sen 

solución. Resolución de  problemas. 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando 

os patróns e as leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe 

alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións 

sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e 

operar con expresións alxébricas. 

 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver 

problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro 

grao, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou 

gráficos, e contrastar os resultados obtidos. 

 MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen 

de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas 

ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera 

con elas. 

Casos sinxelos 13 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do 

estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, 

exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer 

predicións. 

Casos sinxelos 13 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é 

solución desta. 

Si 2 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida 

real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e 

interpreta o resultado obtido. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.15. Cálculos con porcentaxes 

(mental, manual e con calculadora). 

Aumentos e diminucións porcentuais. 

 

B2.16. Razón, proporción e taxa. 

Taxa unitaria. Factores de conversión. 

Magnitudes directamente 

proporcionais. Constante de 

proporcionalidade. 

 

B2.17. Resolución de problemas nos 

que interveña a proporcionalidade 

directa ou variacións porcentuais. 

Repartición directamente 

proporcional. 

B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, 

obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución 

á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun 

problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida 

real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes 

directamente proporcionais. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 

proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou 

cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas 

en situacións cotiás. 

Problemas de regra 

de 3 directa e de 

porcentaxes, 

incluíndo cálculo 

dunha parte, cálculo 

do total, aumentos e 

diminucións 

porcentuais, e 

combinacións destes 

problemas 

11 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.1. Coordenadas cartesianas: 

representación e identificación de 

puntos nun sistema de eixes 

coordenados. 

 

B4.2. Concepto de función: variable 

dependente e independente. Formas 

de presentación (linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e fórmula). 

 

B4.3. Funcións lineais. Cálculo, 

interpretación e identificación da 

pendente da recta. Representacións da 

recta a partir da ecuación e obtención 

da ecuación a partir dunha recta. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para a 

construción e a interpretación de 

gráficas. 

B4.1. Coñecer, manexar e interpretar 

o sistema de coordenadas cartesianas. 

 

B4.2. Manexar as formas de presentar unha función 

(linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, 

pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en 

función do contexto). 

 

B4.3. Comprender o concepto de función. 

 

B4.4. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e 

utilizalas para resolver problemas. 

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas 

coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 

coordenadas. 

Si 2 

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 

función a outras e elixe a máis adecuada en función do 

contexto. 

Si 10 

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha 

función. 

En tódolos casos 1 

MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a 

partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 

pendente da recta correspondente. 

Si 6 

MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica 

ou táboa de valores. 

Só casos sinxelos 2 

MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación 

lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 

Só casos sinxelos 2 

MAB4.4.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en 

recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático 

funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e 

realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento. 

Só casos sinxelos 11 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.1. Poboación e individuo. Mostra. 

Variables estatísticas. 

 

B5.2. Variables cualitativas e 

cuantitativas. 

 

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas 

e acumuladas. 

 

B5.4. Organización en táboas de 

datos recollidos nunha experiencia. 

 

B5.5. Diagramas de barras e de 

sectores. Polígonos de frecuencias. 

 

B5.6. Medidas de tendencia central. 

Polígonos de frecuencias. 

 

B5.7. Utilización de calculadoras e 

ferramentas tecnolóxicas para o 

tratamento de datos, creación e 

interpretación de gráficos e 

elaboración de informes. 

 

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as 

características de interese dunha poboación e recoller, 

organizar e presentar datos relevantes para respondelas, 

utilizando os métodos estatísticos apropiados e as 

ferramentas adecuadas, organizando os datos en táboas e 

construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes e 

obtendo conclusións razoables a partir dos resultados 

obtidos. 

 

B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, 

xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros relevantes e 

comunicar os resultados obtidos que respondan ás preguntas 

formuladas previamente sobre a situación estudada. 

MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e 

individuo dende o punto de vista da estatística, entende que 

as mostras se empregan para obter información da poboación 

cando son representativas, e aplícaos a casos concretos. 

Si 10 

MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos 

de variables estatísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

Si 2 

MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de 

variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e 

interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas, e represéntaos graficamente. 

Tanto datos illados 

coma agrupados 

8 

MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo 

mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para 

interpretar un conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e 

para resolver problemas. 

Si 8 

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos 

en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

Só casos sinxelos 8 

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas 

tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos 

e calcular as medidas de tendencia central. 

Só casos sinxelos 10 

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para comunicar información resumida e 

relevante sobre unha variable estatística analizada. 

Só casos sinxelos 2 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.8. Fenómenos deterministas e 

aleatorios. 

 

B5.9. Formulación de conxecturas 

sobre o comportamento de fenómenos 

aleatorios sinxelos e deseño de 

experiencias para a súa 

comprobación. 

 

B5.10. Frecuencia relativa dun suceso 

e a súa aproximación á probabilidade 

mediante a simulación ou 

experimentación. 

 

B5.11. Sucesos elementais 

equiprobables e non equiprobables. 

 

B5.12. Espazo mostral en 

experimentos sinxelos. Táboas e 

diagramas de árbore sinxelos. 

 

B5.13. Cálculo de probabilidades 

mediante a regra de Laplace en 

experimentos sinxelos. 

B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, 

valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para 

analizar e facer predicións razoables acerca do 

comportamento dos aleatorios a partir das regularidades 

obtidas ao repetir un número significativo de veces a 

experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade. 

 

B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto 

de frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada 

aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a 

experimentación. 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e 

distíngueos dos deterministas. 

Si 2 

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso 

mediante a experimentación. 

En experimentos 

sinxelos 

2 

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a 

partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a 

aproximación desta mediante a experimentación 

Casos sinxelos 6 

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 

enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, 

recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 

Si 6 

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables 

e non equiprobables. 

Si 6 

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 

experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 

exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

Só casos sinxelos 

 

6 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.1. Elementos básicos da xeometría 

do plano. Relacións e propiedades de 

figuras no plano: paralelismo e 

perpendicularidade. 

 

B3.2. Ángulos e as súas relacións. 

 

B3.3. Construcións xeométricas 

sinxelas: mediatriz e bisectriz. 

Propiedades. 

 

B3.4. Figuras planas elementais: 

triángulo, cadrado e figuras 

poligonais. 

 

B3.5. Clasificación de triángulos e 

cuadriláteros. Propiedades e 

relacións. 

 

B3.6. Medida e cálculo de ángulos de 

figuras planas. 

 

B3.7. Cálculo de áreas e perímetros 

de figuras planas. Cálculo de áreas 

por descomposición en figuras 

simples. 

 

B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e 

sectores circulares. 

 

B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos 

e as súas propiedades características para clasificalas, 

identificar situacións, describir o contexto físico e abordar 

problemas da vida cotiá. 

 

B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas 

simples da xeometría analítica plana para a resolución de 

problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, 

utilizando a linguaxe matemática axeitada, e expresar o 

procedemento seguido na resolución. 

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades 

características dos polígonos regulares (ángulos interiores, 

ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.). 

Si 5 

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos 

triángulos, trazando estes e coñecendo a propiedade común a 

cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados 

como aos seus ángulos. 

Si 5 

MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos 

atendendo ao paralelismo entre os seus lados opostos e 

coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e 

diagonais. 

Si 5 

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que 

caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. 

Si 5 

MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, 

perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en 

contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 

e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

Casos simples e 

compostos 

22 

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do 

círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e 

aplícaas para resolver problemas xeométricos. 

Si, os problemas 

poden ser simples ou 

compostos 

 

22 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.9. Poliedros e corpos de 

revolución: elementos característicos 

e clasificación. Áreas e volumes. 

 

B3.10. Propiedades, regularidades e 

relacións dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes do 

mundo físico. 

 

B3.11. Uso de ferramentas 

informáticas para estudar formas, 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os 

seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 

desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, 

corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 

xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 

So cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos e 

esferas 

10 

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 

xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e 

utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 

So casos sinxelos 4 

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus 

desenvolvementos planos e reciprocamente. 

So casos sinxelos 10 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 

cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando 

as linguaxes xeométrica e alxébrica adecuadas. 

So cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos e 

esferas 

10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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1.2 MATEMÁTICAS, 2º ESO 

1.2.1 Obxectivos xerais 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden 

concretarse para o segundo curso nos seguintes: 

• Operar con números enteiros e resolver problemas con números naturais e enteiros. 

• Ordenar e aproximar números decimais. Operar e resolver problemas con números 

decimais. 

• Comprender e utilizar os distintos conceptos de fracción. Recoñecer e calcular 

fraccións equivalentes. Operar con fraccións. Resolver problemas con números 

fraccionarios. 

• Calcular potencias e raíces cadradas. Utilizar as potencias de base dez. Reducir 

expresións numéricas ou alxébricas con potencias. 

• Coñecer e manexar os conceptos de razón e proporción. Resolver problemas de 

proporcionalidade directa ou inversa. Comprender e manexar os conceptos relativos 

ás porcentaxes. 

• Utilizar a linguaxe alxébrica. Operar e reducir expresións alxébricas. Coñecer o 

concepto de ecuación e de solución dunha ecuación. Resolver ecuacións de primeiro 

e segundo grao e sistemas de ecuacións e resolver problemas utilizando estes. 

• Coñecer e aplicar os teoremas de Pitágoras e de Tales. 

• Coñecer e comprender o concepto de semellanza. Coñecer e aplicar os criterios de 

semellanza de triángulos rectángulos. 

• Recoñecer e clasificar os poliedros e os corpos de revolución. Coñecer o 

desenvolvemento de poliedros, cilindros e conos. 

• Resolver problemas xeométricos que impliquen cálculos de lonxitudes, superficies e 

volumes. 

• Comprender o concepto de función e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas 

funcionais. Construír a gráfica dunha función a partir da súa ecuación. Recoñecer, 

representar e analizar as funcións lineais. 

• Coñecer o concepto de variable estatística e diferenciar os seus tipos. Elaborar e 

interpretar táboas estatísticas. Representar graficamente información estatística dada 

mediante táboas e interpretar información estatística dada graficamente. Calcular os 

parámetros estatísticos básicos. 

• Diferenciar entre fenómenos aleatorios e deterministas. Comprender o concepto de 
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probabilidade e calcular probabilidades sinxelas mediante a regra de Laplace. 

 

1.2.2 Secuenciación de contidos e xustificación, criterios de avaliación, estándares 

de aprendizaxe e competencias básicas. 

Comezarase o curso co bloque Números e Álxebra,  en concreto cun repaso das 

operacións básicas con números naturais, para despois pasar a operacións mais 

complexas con números enteiros, fraccionarios e decimais e as súas aplicacións, por 

exemplo as porcentaxes. A continuación abordaranse os contidos de  álxebra, que 

dotarán ó alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. Logo 

seguirase co bloque de Funcións e co de Estatística e probabilidade, intrinsecamente 

relacionados. Rematarase o curso co bloque de Xeometría. Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (66 sesións): Unidades 1, 2, e 3 (primeira parte). Correspóndense cos 

temas 1, 2, 3 e 4 do libro de texto. 

2ª AVALIACIÓN (58 sesións): Unidades 3 (segunda parte), 4 e 5. Correspóndense cos 

temas 5, 6, 7, e 8 do libro de texto. 

3ª AVALIACIÓN (48 sesións): Unidades 6, 7 e 8. Correspóndense cos temas 9, 10, 11 e 

12 do libro de texto. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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B2.1. Números enteiros: 

representación, ordenación na recta 

numérica e operacións. Operacións 

con calculadora ou outros medios 

tecnolóxicos. 

 

B2.5. Potencias de números enteiros 

e fraccionarios con expoñente 

natural: operacións 

 

B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 

cadradas. Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

 

B2.8. Xerarquía das operacións  

 

B2.9. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora. 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e 

decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as 

súas propiedades, para recoller, transformar intercambiar 

información e resolver problemas relacionados coa vida 

diaria. 

 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados 

dos números en contextos de paridade, divisibilidade e 

operacións elementais, mellorando así a comprensión do 

concepto e dos tipos de números. 

 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso 

de operacións combinadas como síntese da secuencia de 

operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía 

das operacións ou estratexias de cálculo mental 

 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita 

ou con calculadora), usando estratexias que permitan 

simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a 

precisión dos resultados obtidos 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 

representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

Calquera número 2 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de 

distintos tipos de números mediante as operacións 

elementais e as potencias de expoñente natural, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

12 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números 

e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os 

resultados obtidos. 

Problemas implicando 

varias operacións. Non é 

preciso que utilice medios 

tecnolóxicos. 

12 

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen 

potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas 

das operacións con potencias. 

As regras aplícanse unha 

ou varias veces 

7 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental 

para realizar cálculos exactos ou aproximados, 

valorando a precisión esixida na operación ou no 

problema. 

Si 14 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, 

enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma 

máis axeitada (mental, escrito ou con calculadora), 

coherente e precisa 

Si 14 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. 

Fraccións equivalentes. Comparación 

de fraccións. Representación, 

ordenación e operacións. 

 

B2.3. Números decimais: 

representación, ordenación e 

operacións. 

 

B2.4. Relación entre fraccións e 

decimais. Conversión e operacións. 

 

B2.5. Potencias de números enteiros 

e fraccionarios con expoñente 

natural: operacións. 

 

B2.6. Potencias de base 10. 

Utilización da notación científica 

para representar números grandes. 

 

B2.7. Cadrados perfectos. Raíces 

cadradas. Estimación e obtención de 

raíces aproximadas. 

 

B2.8. Xerarquía das operacións. 

 

B2.9. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora. 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, 

as súas operacións e as súas propiedades, para 

recoller, transformar intercambiar información e 

resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos 

significados dos números en contextos de 

paridade, divisibilidade e operacións elementais, 

mellorando así a comprensión do concepto e dos 

tipos de números. 

 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a 

competencia no uso de operacións combinadas 

como síntese da secuencia de operacións 

aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía 

das operacións ou estratexias de cálculo mental 

 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita ou con calculadora), usando 

estratexias que permitan simplificar as 

operacións con números enteiros, fraccións, 

decimais e porcentaxes, e estimando a 

coherencia e a precisión dos resultados obtidos 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

Calquera número 2 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos 

de números mediante as operacións elementais e as potencias de 

expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

10 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando 

sexa necesario, os resultados obtidos. 

Problemas 

implicando varias 

operacións 

14 

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente 

natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

As regras aplícanse 

unha ou varias veces 

6 

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 

fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de problemas. 

 

Si, usando as 

fórmulas para 

calcular as fraccións 

xeratrices. 

14 

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para 

simplificar cálculos e representar números moi grandes. 
Si 6 

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, 

decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 

utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das 

operacións. 

Con parénteses e 

corchetes 

14 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar 

cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na 

operación ou no problema. 

Si 14 

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 

fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, 

escrito ou con calculadora), coherente e precisa 

Si 14 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.13. Tradución de expresións da 

linguaxe cotiá que representen 

situacións reais, á alxébrica, e 

viceversa. 

 

B2.14. Significados e propiedades 

dos números en contextos diferentes 

ao do cálculo (números triangulares, 

cadrados, pentagonais, etc.). 

 

B2.15. Linguaxe alxébrica para 

xeneralizar propiedades e simbolizar 

relacións. Obtención de fórmulas e 

termos xerais baseada na observación 

de pautas e regularidades. Valor 

numérico dunha expresión alxébrica. 

 

B2.16. Operacións con expresións 

alxébricas sinxelas. Transformación 

e equivalencias. Identidades. 

Operacións con polinomios en casos 

sinxelos. 

 

B2.17. Ecuacións de primeiro grao 

cunha incógnita e de segundo grao 

cunha incógnita. Resolución por 

distintos métodos. Interpretación das 

solucións. Ecuacións sen solución. 

Resolución de problemas. 

 

B2.18. Sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas. Métodos 

alxébricos de resolución e método 

gráfico. Resolución de problemas. 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 

identificando os patróns e leis xerais que os rexen, 

utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, 

comunicalos e realizar predicións sobre o seu 

comportamento ao modificar as variables, e operar con 

expresións alxébricas. 

 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e 

resolver problemas mediante a formulación de ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións, aplicando 

para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e 

contrastando os resultados obtidos. 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que 

dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 

secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións 

alxébricas, e opera con elas. 

Si 2 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do 

estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, 

exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para 

facer predicións. 

Só casos sinxelos 14 

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as 

propiedades das operacións para transformar expresións 

alxébricas. 

Si 14 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un 

sistema), se un número ou uns números é ou son solución 

desta. 

Si 14 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida 

real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 

sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o resultado obtido. 

Si 14 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.10. Cálculos con porcentaxes 

(mental, manual e con calculadora). 

Aumentos e diminucións 

porcentuais. 

 

B2.11. Razón, proporción e taxa. 

Taxa unitaria. Factores de 

conversión. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

Constante de proporcionalidade. 

 

B2.12. Resolución de problemas nos 

que interveña a proporcionalidade 

directa ou inversa, ou variacións 

porcentuais. Reparticións directa e 

inversamente proporcionais 

B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, 

obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución 

á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun 

problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida 

real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes 

directa ou inversamente proporcionais. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 

proporcionalidade numérica (como o factor de conversión 

ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver 

problemas en situacións cotiás. 

Si, proporcionalidade 

directa e inversa. 

13 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que 

interveñen magnitudes que non son directa nin 

inversamente proporcionais. 

Si 13 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.1. Concepto de función: variable 

dependente e independente; formas 

de presentación (linguaxe habitual, 

táboa, gráfica e fórmula); crecemento 

e decrecemento; continuidade e 

descontinuidade; cortes cos eixes; 

máximos e mínimos relativos. 

Análise e comparación de gráficas. 

 

B4.2. Funcións lineais. Cálculo, 

interpretación e identificación da 

pendente da recta. Representacións 

da recta a partir da ecuación e 

obtención da ecuación a partir dunha 

recta. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para a 

construción e interpretación de 

gráficas. 

B4.1. Manexar as formas de presentar unha función 

(linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación), 

pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en 

función do contexto. 

 

B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, 

interpretar e analizar as gráficas funcionais 

 

B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, 

e utilizalas para resolver problemas. 

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 

función a outras, e elixe a máis adecuada en función do 

contexto. 

Si 26 

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non 

unha función. 

Si 2 

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo 

as súas propiedades máis características. 

Gráficas sinxelas 26 

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a 

partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 

pendente da recta correspondente. 

Si 13 

MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da 

gráfica ou táboa de valores. 

Si 13 

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación 

lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa. 

Si 13 

MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose 

en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático 

funcional (lineal ou afín) axeitado para explicalas, e realiza 

predicións e simulacións sobre o seu comportamento 

Si 26 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.1. Frecuencias absolutas, 

relativas e acumuladas. 

 

B5.2. Organización en táboas de 

datos recollidos nunha experiencia. 

 

B5.3. Diagramas de barras e de 

sectores. Polígonos de frecuencias; 

diagramas de caixa e bigotes 

 

B5.4. Medidas de tendencia central. 

 

B5.5. Medidas de dispersión: rango e 

cuartís, percorrido intercuartílico, 

varianza e desviación típica. 

 

B5.6. Utilización de calculadoras e 

ferramentas tecnolóxicas para o 

tratamento de datos, creación e 

interpretación de gráficos e 

elaboración de informes. 

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as 

características de interese dunha poboación e recoller, 

organizar e presentar datos relevantes para respondelas, 

utilizando os métodos estatísticos apropiados e as 

ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas e 

construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes, e 

obtendo conclusións razoables a partir dos resultados 

obtidos. 

 

B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas para organizar 

datos, xerar gráficas estatísticas, calcular parámetros 

relevantes e comunicar os resultados obtidos que respondan 

ás preguntas formuladas previamente sobre a situación 

estudada 

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de 

variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e 

interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e 

acumuladas, e represéntaos graficamente. 

Si 7 

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana 

(intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango e os 

cuartís, elixe o máis axeitado, e emprégaos para interpretar 

un conxunto de datos e para resolver problemas. 

Si 7 

MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos 

recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da 

vida cotiá. 

Si 7 

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas 

tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 

estatísticos e calcular as medidas de tendencia central, o 

rango e os cuartís. 

Como ferramenta 

tecnolóxica 

empregará a 

calculadora. 

7 

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para comunicar información resumida e 

relevante sobre unha variable estatística analizada. 

Non 2 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.7. Fenómenos deterministas e 

aleatorios. 

 

B5.8. Formulación de conxecturas 

sobre o comportamento de 

fenómenos aleatorios sinxelos e 
deseño de experiencias para a súa 

comprobación. 

 

B5.9. Frecuencia relativa dun suceso 

e a súa aproximación á probabilidade 

mediante a simulación ou 

experimentación. 

B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos 

aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as 

matemáticas para analizar e facer predicións razoables 

acerca do comportamento dos aleatorios a partir das 

regularidades obtidas ao repetir un número significativo de 

veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 

probabilidade  

 

B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto 

de frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada 

aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a 

experimentación 

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e 

distíngueos dos deterministas. 

Si 6 

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso 

mediante a experimentación. 

Experimentos 

sinxelos 

2 

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio 

a partir do cálculo exacto da súa probabilidade ou a 

aproximación desta mediante a experimentación. 

Casos sinxelos 6 

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e 

enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, 

recontos ou diagramas en árbore sinxelos. 

Si 6 

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais 

equiprobables e non equiprobables. 

Si 6 

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 

experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e 

exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe. 

Si 6 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.1. Triángulos rectángulos. 

Teorema de Pitágoras. Xustificación 

xeométrica e aplicacións 

 

B3.2. Semellanza: figuras 

semellantes. Criterios 

de semellanza. Razón de semellanza 

e escala. Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos 

semellantes. 

 

B3.3. Poliedros e corpos de 

revolución: elementos 

característicos; clasificación. Áreas e 

volumes. 

B3.4. Propiedades, regularidades e 

relacións dos poliedros. Cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes do 

mundo físico 

 

B3.5. Uso de ferramentas 

informáticas para estudar formas, 

configuracións e relacións 

xeométricas. 

B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de 

Pitágoras (cadrados de números e ternas pitagóricas) e o 

significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre 

os lados), e empregalo para resolver problemas 

xeométricos. 

 

B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando 

a escala ou razón de semellanza e a razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de corpos semellantes. 

 

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar 

os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 

desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, 

corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de 

lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades e relacións dos 

poliedros. 

MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e 

xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a 

procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do 

teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do 

triángulo rectángulo. 

Non 2 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular 

lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas 

de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en 

contextos reais 

Si 30 

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón 

de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 

semellantes. 

Figuras sinxelas 10 

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida 

cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 

Si 10 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 

xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 

Si 38 

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 

xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e 

utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 

Non 1 

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos 

seus desenvolvementos planos e reciprocamente 

Si 20 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 

cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, 

utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas 

Si 38 

Competencias Básicas: CMCCT 

 

  



28 
 

 

 

1.3. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS, 3º ESO 

 

1.3.1. Obxectivos xerais. 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden 

concretarse para esta materia nos seguintes: 

• Coñecer os números fraccionarios, representalos sobre a recta, operar con eles e 

utilizalos para a resolución de problemas. Coñecer as potencias e as raíces e as súas 

propiedades, e aplicalas nas operacións con números enteiros e fraccionarios. 

• Coñecer os distintos tipos de números decimais e a súa relación coas fraccións. Obter 

a expresión aproximada dun número e manexar a notación científica. Resolver 

problemas con números decimais. Aproximacións e erros cometidos. 

• Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse coa busca 

de regularidades numéricas. Coñecer e manexar con soltura as progresións 

aritméticas e xeométricas e aplicalas a situacións problemáticas.  

• Operar con expresións alxébricas. Traducir situacións da linguaxe natural á 

alxébrica. Resolver ecuacións de 1º e 2º grao, e tamén de grao maior a 2 factorizando 

(sacar factor común, Ruffini...). Formular e resolver problemas mediante ecuacións. 

Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións.  

• Coñecer o concepto de lugar xeométrico e aplicalo á definición de elementos 

xeométricos como a mediatriz, a bisectriz, etc. 

• Coñecer as características e propiedades dos distintos movementos no plano e 

aplicalas á resolución de problemas.  

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza, e os teoremas de Pitágoras e Tales, e 

aplicalos á resolución de problemas.. 

• Coñecer as características e propiedades das figuras espaciais (poliédricas, corpos de 

revolución e outras). Calcular áreas de figuras planas e espaciais. Calcular volumes 

de figuras espaciais. Manexar as coordenadas xeográficas e os fusos horarios, 

interpretar mapas e resolver problemas asociados.  

• Interpretar e representar gráficas e asociar gráficas ás súas expresións analíticas. 

Manexar con soltura  funcións elementais, fundamentalmente lineais e cadráticas, 

representándoas, interpretándoas e aplicándoas en contextos variados. Utilizar as 
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distintas formas de ecuacións da recta.  

• Coñecer os diferentes métodos de selección de mostras, resumir nunha táboa de 

frecuencias unha serie de datos estatísticos e facer o gráfico axeitado para a súa 

visualización. Coñecer e calcular os parámetros estatísticos de centralización e de 

desviación, debuxar os diagramas de caixas e bigotes,  e interpretar o seu significado. 

• Identificar as experiencias e sucesos aleatorios. Comprender o concepto de 

probabilidade e asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias 

mediante a regra de Laplace, e usando diagramas de árbore e técnicas de 

combinatoria.   

 

1.3.2. Secuenciación de contidos e xustificación. 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenrolo das seguintes 

xa que dotará o alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. 

Logo abordarase o bloque de Xeometría, e por último os bloques de Funcións e 

Estatística e probabilidade, intrinsecamente relacionados. Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (50 sesións): Unidades 1, 2, 3 e 4.  Correspóndese cos temas 1, 2, 3, 

4, 5 e 6 do libro de texto. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 5, 6 e 7. Correspóndense cos temas 7, 8, 9 e 

10 do libro. 

3ª AVALIACIÓN (39 sesións): Unidades 8, 9, 10 e 11. Correspóndense cos temas 11, 

12, 13 e 14 do libro. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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B2.1. Números racionais. 

Transformación de fraccións en 

decimais e viceversa. Números 

decimais exactos e periódicos. 

Fracción xeratriz. 

 

B2.2. Operacións con fraccións e 

decimais. Cálculo aproximado e 

redondeo. Cifras significativas. 

Erro absoluto e relativo. 

 

B2.6. Xerarquía de operacións. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números 

racionais, as raíces e outros números radicais 

para operar con eles, utilizando a forma de 

cálculo e notación adecuada, para resolver 

problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, 

enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 

distinción e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

Calquera número 4 

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a 

unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se 

repiten ou forman período. 

Si 4 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un 

decimal exacto ou periódico. 

Calquera número  4 

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para 

realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número 

en problemas contextualizados, e xustifica os seus 

procedementos. 

Si 4 

MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento 

e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os 

erros de aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis adecuado 

Si 8 

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a 

unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a 

precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos. 

Si 12 

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver 

problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 

Si 12 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.3. Potencias de números 

racionais con expoñente enteiro. 

Significado e uso. 

 

B2.4. Potencias de base 10. 

Aplicación para a expresión de 

números moi pequenos. Operacións 

con números expresados en 

notación científica. 

 

B2.5. Raíces cadradas. Raíces non 

exactas. Expresión decimal. 

Expresións radicais: 

transformación e operacións. 

 

B2.6. Xerarquía de operacións. 

 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números 

racionais, as raíces e outros números radicais 

para operar con eles, utilizando a forma de 

cálculo e notación adecuada, para resolver 

problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, 

enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa 

distinción e utilízaos para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

Calquera número 4 

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos 

en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, 

e utilízaos en problemas contextualizados. 

Si 6 

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de 

números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

Calquera número  12 

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver 

problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 

Si 12 

MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que 

conteñan raíces, e opera con elas simplificando os 

resultados. 

Si 6 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.9. Transformación de 

expresións alxébricas. Igualdades 

notables. Operacións elementais 

con polinomios. Factorización de 

polinomios. 

 

B2.10. Ecuacións de segundo grao 

cunha incógnita. Resolución por 

distintos métodos. 

 

B2.11. Resolución de ecuacións 

sinxelas de grao superior a dous. 

 

B2.12. Resolución de sistemas de 

dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas 

 

B2.13. Resolución de problemas 

mediante a utilización de ecuacións 

e sistemas de ecuacións. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar 

unha propiedade ou relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a información salientable 

e transformándoa. 

 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que 

se precise a formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro e segundo grao, 

ecuacións sinxelas de grao maior que dous e 

sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 

incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, 

valorando e contrastando os resultados obtidos. 

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos 

en exemplos da vida cotiá. 

As 4 operacións 

e Ruffini 

16 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables 

correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

Con varias 

incógnitas 

16 

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces 

enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, 

identidades notables e extracción do factor común. 

Si  6 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida 

cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas 

e interpreta criticamente o resultado obtido. 

Si 

 

16 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.7. Investigación de 

regularidades, relacións e 

propiedades que aparecen en 

conxuntos de números. Expresión 

usando linguaxe alxébrica. 

 

B2.8. Sucesións numéricas. 

Sucesións recorrentes Progresións 

aritméticas e xeométricas 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas 

que describan sucesións numéricas, observan- 

do regularidades en casos sinxelos que inclúan 

patróns recursivos. 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica 

recorrente usando a lei de formación a partir de termos 

anteriores. 

Si 4 

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o 

termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou 

fraccionarios. 

Casos sinxelos 6 

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e 

xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos 

"n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 

Si  8 

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das 

sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 

Casos sinxelos 

 

12 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

 

B3.3. Xeometría do plano. 

 

B3.6. Translacións, xiros e 

simetrías no plano. 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais e as súas 

configuracións xeométricas. 

 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan 

dunha figura a outra mediante movemento no 

plano, aplicar eses movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras de arte e configuracións 

presentes na natureza 

 

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de 

simetría de figuras planas, poliedros e corpos de 

revolución. 

 

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz 

dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para 

resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Non 2 

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 

secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos. 

Casos sinxelos 4 

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as 

propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 

revolución principais. 

Si  12 

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de 

figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas adecuadas. 

Figuras simples e 

compostas 

 

12 

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos 

movementos no plano presentes na natureza, en deseños 

cotiáns ou en obras de arte. 

Movementos 

simples e 

compostos 

6 

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a 

composición de movementos, empregando ferramentas 

tecnolóxicas cando sexa necesario. 

Non 2 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en 

figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas 

construcións humanas. 

Si 6 

Competencias Básicas: CMCCT, CCEC (MACB3.4.1, MACB3.4.2, MACB3.5.2) 
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B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

 

B3.4. Teorema de Tales. División 

dun segmento en partes 

proporcionais. Aplicación á 

resolución de problemas. 

 

 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas 

usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter as medidas 

de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 

elementais, de exemplos tomados da vida real, 

representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas 

xeométricos. 

 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 

dimensións reais de figuras dadas en mapas ou 

planos, coñecendo a escala. 

 

 

MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a 

outros dados, e establece relacións de proporcionalidade 

entre os elementos homólogos de dous polígonos 

semellantes. 

Si 4 

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

Si 10 

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de 

lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: 

planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.1. Xeometría do espazo: 

poliedros e corpos de revolución. 

 

B3.2. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

 

B3.4. Teorema de Tales. División 

dun segmento en partes 

proporcionais. Aplicación á 

resolución de problemas. 

 

B3.5. Xeometría do espazo: áreas e 

volumes. 

 

B3.7. Xeometría do espazo. 

Elementos de simetría nos 

poliedros e corpos de revolución. 

 

B3.8. A esfera. Interseccións de 

planos e esferas. 

 

B3.9. O globo terráqueo. 

Coordenadas xeográficas e fusos 

horarios. Latitude e lonxitude dun 

punto. 

 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais e as súas 

configuracións xeométricas. 

 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas 

usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter as medidas 

de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 

elementais, de exemplos tomados da vida real, 

representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas 

xeométricos. 

 

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de 

simetría de figuras planas, poliedros e corpos de 

revolución. 

 

B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas 

xeográficas e a súa aplicación na localización de 

puntos. 

 

MACB3.1.3. Identifica e describe os elemento e as 

propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 

revolución principais. 

Si 12 

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

Si 8 

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, 

conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas 

contextualizados. 

Si 12 

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de 

revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 

referirse aos elementos principais. 

Si 4 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en 

figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas 

construcións humanas. 

Si 4 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 

polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 

punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 

súa lonxitude 

Si 4 

Competencias Básicas: CMCCT, CCEC (MACB3.5.2) 
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B4.1. Análise e descrición 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos do ámbito 

cotián e doutras materias. 

 

B4.2. Análise dunha situación a 

partir do estudo das características 

locais e globais da gráfica 

correspondente. 

 

B4.3. Análise e comparación de 

situacións de dependencia 

funcional dadas mediante táboas e 

enunciados. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e programas de 

computador para a construción e a 

interpretación de gráficas. 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 

estudo das funcións e a súa representación 

gráfica  

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función 

dada graficamente e asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

Si 12 

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables 

dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

Si 6 

MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 

contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

Casos sinxelos 4 

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a 

funcións dadas graficamente. 

Casos sinxelos 4 

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento 

do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión 

alxébrica 

Casos sinxelos 4 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.3. Análise e comparación de 

situacións de dependencia 

funcional dadas mediante táboas e 

enunciados. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e programas de 

computador para a construción e a 

interpretación de gráficas. 

 

B4.5. Utilización de modelos 

lineais para estudar situacións 

provenientes de diferentes ámbitos 

de coñecemento e da vida cotiá, 

mediante a confección da táboa, a 

representación gráfica e a 

obtención da expresión alxébrica. 

 

B4.6. Expresións da ecuación da 

recta. 

 

B4.7. Funcións cuadráticas. 

Representación gráfica. Utilización 

para representar situacións da vida 

cotiá. 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e 

doutras materias que poden modelizarse 

mediante unha función lineal, valorando a 

utilidade da descrición deste modelo e dos seus 

parámetros, para describir o fenómeno analizado  

 

B4.3. Recoñecer situacións de relación 

funcional que necesitan ser descritas mediante 

funcións cuadráticas, calculando os seus 

parámetros e as súas características. 

 

MACB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 

contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

Casos sinxelos 

 

12 

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a 

funcións dadas graficamente. 

Casos sinxelos 12 

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento 

do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión 

alxébrica 

Si 12 

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación 

da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, 

explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e 

pendente, e represéntaa graficamente. 

En tódolos casos 7 

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal 

asociada a un enunciado e represéntaa. 

Si 4 

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha 

función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 

Si 7 

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá 

que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 

estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando 

sexa necesario. 

Si, pero chega 

con que as 

represente con 

lapis e papel 

4 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. 

 

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 

estatística. Representatividade dunha 

mostra. 

 

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

 

B5.4. Gráficas estatísticas. 

 

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, 

interpretación e propiedades 

 

B5.6. Parámetros de dispersión:  

cálculo, interpretación e propiedades. 

 

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes 

 

B5.8. Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun 

estudo estatístico. Análise e descrición de 

traballos relacionados coa estatística, con 

interpretación da información e detección de 

erros e manipulacións. 

 

B5.10. Utilización de calculadora e outros 

medios tecnolóxicos axeitados para a 

análise, a elaboración e a presentación de 

informes e documentos sobre informacións 

estatísticas nos medios de comunicación. 

B5.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante táboas 

e gráficas adecuadas á situación 

analizada, xustificando se as 

conclusións son representativas para 

a poboación estudada. 

 

B5.2. Calcular e interpretar os 

parámetros de posición e de 

dispersión dunha variable estatística 

para resumir os datos e comparar 

distribucións estatísticas. 

 

B5.3. Analizar e interpretar a 

información estatística que aparece 

nos medios de comunicación, 

valorando a súa representatividade e 

súa fiabilidade. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as 

diferenzas en problemas contextualizados. 

Si 2 

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través 

do procedemento de selección, en casos sinxelos. 

Casos sinxelos 2 

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 

Si 2 

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos 

de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 

Si 12 

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, 

en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas 

situacións relacionadas con variables asociadas a problemas 

sociais, económicos e da vida cotiá. 

Gráficos 

sinxelos 

2 

 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición 

(media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística 

para proporcionar un resumo dos datos. 

Si 8 

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión 

(rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha 

variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, 

para comparar a representatividade da media e describir os 

datos. 

Si 8 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, 

analizar e interpretar información estatística dos medios de 

comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 

Si 12 

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos 

para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 

parámetros de tendencia central e dispersión. 

 

Si 12 

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar 

información resumida e relevante sobre unha variable 

estatística analizada 

Non 2 

Competencias Básicas: CMCCT, CSC (MACB5.1.5), CCL(MACB5.3.1), CD(MACB5.3.2, MACB5.3.3) 
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B5.11. Experiencias aleatorias. 

Sucesos e espazo mostral. 

 

B5.12. Cálculo de probabilidades 

mediante a regra de Laplace. 

Diagramas de árbore sinxelos. 

Permutacións; factorial dun 

número. 

 

B5.13. Utilización da probabilidade 

para tomar decisións 

fundamentadas en diferentes 

contextos. 

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un 

suceso asociado a un experimento aleatorio 

sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir 

da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou 

os diagramas de árbore, e identificando os 

elementos asociados ao experimento. 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e 

distíngueos dos deterministas. 

Si 2 

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e 

cuantificar situacións relacionadas co azar. 

Si 12 

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 

experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 

equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os 

sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias 

persoais. 

Si, casos sinxelos 

e tamén utilizando 

combinatoria 

8 

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as 

probabilidades das distintas opcións en situacións de 

incerteza. 

 

Si 12 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL (MACB5.4.2), CSIEE (MACB5.4.4) 
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1.4. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS, 3º ESO 

 

1.4.1. Obxectivos xerais. 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden 

concretarse para esta materia nos seguintes: 

• Coñecer os números fraccionarios, representalos sobre a recta, operar con eles e 

utilizalos para a resolución de problemas. Coñecer as potencias de expoñente enteiro, 

e as súas propiedades, e a notación científica, e aplicalas na simplificación de 

operacións.  

• Coñecer os distintos tipos de números decimais e a súa relación coas fraccións. Obter 

a expresión aproximada dun número e manexar a notación científica. Resolver 

problemas con números decimais. Aproximacións e erros cometidos. 

• Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse coa busca 

de regularidades numéricas. Coñecer e manexar con soltura as progresións 

aritméticas e xeométricas e aplicalas a situacións problemáticas.  

• Operar con expresións alxébricas. Traducir situacións da linguaxe natural á 

alxébrica. Resolver ecuacións de 1º e 2º grao. Formular e resolver problemas 

mediante ecuacións. Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións.  

• Coñecer o concepto de lugar xeométrico e aplicalo á definición de elementos 

xeométricos como a mediatriz, a bisectriz, etc. 

• Coñecer as características e propiedades dos distintos movementos no plano e 

aplicalas á resolución de problemas.  

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza e os teoremas de Pitágoras e Tales e 

aplicalos á resolución de problemas. 

• Coñecer as características e propiedades das figuras espaciais (poliédricas, corpos de 

revolución e outras). Calcular áreas de figuras planas e espaciais. Calcular volumes 

de figuras espaciais. Manexar as coordenadas xeográficas e os fusos horarios, 

interpretar mapas e resolver problemas asociados.  

• Interpretar e representar gráficas e asociar gráficas ás súas expresións analíticas. 

Manexar con soltura  funcións elementais, fundamentalmente lineais e cadráticas, 

representándoas, interpretándoas e aplicándoas en contextos variados. Utilizar as 

distintas formas de ecuacións da recta.  

• Coñecer os diferentes métodos de selección dunha mostra estatística, resumir nunha 
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táboa de frecuencias unha serie de datos estatísticos e facer o gráfico axeitado para a 

súa visualización. Coñecer e calcular os parámetros estatísticos de centralización e de 

desviación, debuxar diagramas de caixa e bigotes,  e interpretar o seu significado. 

 

1.4.2. Secuenciación de contidos e xustificación. 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenrolo das seguintes 

xa que dotará o alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. 

Logo abordarase o bloque de Xeometría, e por último o bloques de Funcións e o bloque 

de Estatística e probabilidade, intrinsecamente relacionados. Concretamente teríamos:: 

1ª AVALIACIÓN (50 sesións): Unidades 1, 2 e 3. Correspóndese cos temas 1, 2, 3, 4 e 

5 do libro de texto. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 4, 5 e 6.  Correspóndese cos temas 6, 7, 8 e 9 

do libro de texto. 

3ª AVALIACIÓN (39 sesións): Unidades 6, 7, 8 e 9. Correspóndese cos temas 10, 11 e 

12 do libro de texto. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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B2.2. Xerarquía de operacións. 

 

B2.3. Números decimais e 

racionais. Transformación de 

fraccións en decimais e viceversa. 

Números decimais exactos e 

periódicos. 

 

B2.4. Operacións con fraccións e 

decimais. Cálculo aproximado e 

redondeo. Erro cometido. 

 

B2.5. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números 

racionais e decimais para operar con eles, 

utilizando a forma de cálculo e notación 

adecuada, para resolver problemas, e 

presentando os resultados coa precisión 

requirida. 

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a 

unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 

periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se 

repiten ou forman período. 

Si 4 

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para 

realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número 

en problemas contextualizados, e xustifica os seus 

procedementos. 

Si 4 

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 

redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os 

erros de aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis axeitado. 

Si 10 

MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a 

unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión 

requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

Si 14 

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de 

números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de números naturais e 

expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

Si 14 

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para 

resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da 

solución. 

Si 14 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.1. Potencias de números 

naturais con expoñente enteiro. 

Significado e uso. Potencias de 

base 10. Aplicación para a 

expresión de números moi 

pequenos. Operacións con números 

expresados en notación científica. 

Aplicación a problemas extraídos 

do ámbito social e físico. 

 

B2.2. Xerarquía de operacións. 

 

B2.5. Elaboración e utilización de 

estratexias para o cálculo mental, 

para o cálculo aproximado e para o 

cálculo con calculadora ou outros 

medios tecnolóxicos. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números 

racionais e decimais para operar con eles, 

utilizando a forma de cálculo e notación 

adecuada, para resolver problemas, e 

presentando os resultados coa precisión 

requirida. 

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para 

simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores 

son produtos de potencias. 

Si 4 

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi 

pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 

calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

Cando opere sen 

calculadora serán 

operacións mais 

sinxelas 

4 

MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a 

unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 

redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión 

requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

Si 14 

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de 

números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 

operacións elementais e as potencias de números naturais e 

expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

Si 14 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.8. Transformación de expresión 

alxébricas cunha indeterminada. 

Igualdades notables. Operacións 

elementais con polinomios. 

 

B2.9. Ecuacións de segundo grao 

cunha incógnita. Resolución por 

distintos métodos. 

 

B2.10. Sistemas lineais de dúas 

ecuacións con dúas incógnitas. 

Resolución. 

 

B2.11. Resolución de problemas 

mediante a utilización de ecuacións 

e sistemas 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar 

unha propiedade ou relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a información relevante e 

transformándoa. 

 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que 

se precise a formulación e a resolución de 

ecuacións de primeiro e segundo grao, e 

sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, e 

valorar e contrastar os resultados obtidos. 

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o 

resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a 

exemplos da vida cotiá. 

Si 4 

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables 

correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

En calquera caso 20 

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas 

e incompletas mediante procedementos alxébricos e 

gráficos. 

Si 10 

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou 

gráficos. 

Si, con distintos 

tipos de 

procedementos 

10 

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida 

cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 

sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

Si 20 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.6. Investigación de 

regularidades, relacións e 

propiedades que aparecen en 

conxuntos de números. Expresión 

usando linguaxe alxébrica. 

 

B2.7. Sucesións numéricas. 

Sucesións recorrentes. Progresións 

aritméticas e xeométricas. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas 

que describan sucesións numéricas, observando 

regularidades en casos sinxelos que inclúan 

patróns recursivos. 

 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar 

unha propiedade ou relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a información relevante e 

transformándoa. 

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica 

recorrente usando a lei de formación a partir de termos 

anteriores. 

Si 10 

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o 

termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou 

fraccionarios. 

Casos sinxelos 5 

MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das 

sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 

Casos sinxelos 10 

Competencias Básicas: CMCCT 

 

  



47 
 

3ºESO 

APLI 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO 

ESIXIBLE 
TEMP. 

5
. 

X
E

O
M

E
T

R
ÍA

 D
O

 P
L

A
N

O
  

(1
5

 S
E

S
IÓ

N
S

) 

 

B3.1. Xeometría do plano: 

mediatriz dun segmento e bisectriz 

dun ángulo; ángulos e as súas 

relacións; perímetros e áreas de 

polígonos; lonxitude e área de 

figuras circulares. Propiedades. 

 

B3.3. Teorema de Tales. División 

dun segmento en partes 

proporcionais. Aplicación á 

resolución de problemas. 

 

B3.4. Translacións, xiros e 

simetrías no plano 

 

B3.5. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais e as súas 

configuracións xeométricas 

 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas 

usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter medidas de 

lonxitudes, de exemplos tomados da vida real, 

de representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas 

xeométricos. 

 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 

dimensións reais de figuras dadas en mapas ou 

planos, coñecendo a escala. 

 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan 

dunha figura a outra mediante movemento no 

plano, aplicar os referidos movementos e 

analizar deseños cotiáns, obras de arte e 

configuracións presentes na natureza. 

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz 

dun segmento e da bisectriz dun ángulo. 

Non 4 

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz 

para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Casos sinxelos 4 

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 

secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que 

interveñen ángulos. 

Casos sinxelos 4 

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude 

de circunferencias e a área de polígonos e de figuras 

circulares en problemas contextualizados, aplicando 

fórmulas e técnicas adecuadas. 

Problemas 

simples e 

compostos 

15 

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a 

outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre 

os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

Si 4 

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes. 

Si 4 

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de 

lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos 

aéreas, etc.). 

Si 15 

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos 

movementos no plano presentes na natureza, en deseños 

cotiáns ou obras de arte. 

Casos sinxelos 5 

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición 

de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando 

sexa necesario. 

Non 2 

Competencias Básicas: CMCCT, CCEC (MAPB3.4.1 MAPB3.4.2.) 
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B3.2. Xeometría do espazo: áreas e 

volumes. 

 

B3.3. Teorema de Tales. División 

dun segmento en partes 

proporcionais. Aplicación á 

resolución de problemas. 

  

B3.5. Uso de ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, entre elas 

as tecnolóxicas, para estudar 

formas, configuracións e relacións 

xeométricas. 

 

B3.6. O globo terráqueo. 

Coordenadas xeográficas. Latitude 

e lonxitude dun punto. 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, 

os corpos xeométricos elementais e as súas 

configuracións xeométricas 

 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas 

usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter medidas de 

lonxitudes, de exemplos tomados da vida real, 

de representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas 

xeométricos. 

 

B3.5. Interpretar o sentido das coordenadas 

xeográficas e a súa aplicación na localización 

de puntos. 

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha 

secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos nos que 

interveñen ángulos. 

Casos sinxelos 4 

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares 

e corpos de revolución en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

SI 15 

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 

cálculo indirecto de lonxitudes. 

Si 15 

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 

polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 

punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 

súa lonxitude 

Si 5 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.1. Análise e descrición 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos do ámbito 

cotián e doutras materias. 

 

B4.2. Análise dunha situación a 

partir do estudo das características 

locais e globais da gráfica 

correspondente. 

 

B4.3. Análise e comparación de 

situacións de dependencia 

funcional dadas mediante táboas e 

enunciados. 

 

B4.7. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para 

a construción e interpretación de 

gráficas. 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 

estudo das funcións e a súa representación 

gráfica. 

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 

graficamente, e asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

Casos sinxelos 14 

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables 

dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto. 

Si 14 

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 

contextualizado, e describe o fenómeno exposto. 

Casos sinxelos 6 

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas 

sinxelas a funcións dadas graficamente. 

Casos sinxelos 4 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.3. Análise e comparación de 

situacións de dependencia 

funcional dadas mediante táboas e 

enunciados. 

 

B4.4. Utilización de modelos 

lineais para estudar situacións 

provenientes de diferentes ámbitos 

de coñecemento e da vida cotiá, 

mediante a confección da táboa, a 

representación gráfica e a 

obtención da expresión alxébrica. 

 

B4.5. Expresións da ecuación da 

recta 

 

B4.6. Funcións cadráticas. 

Representación gráfica. Utilización 

para representar situacións da vida 

cotiá. 

 

B4.7. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para 

a construción e interpretación de 

gráficas. 

 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e 

doutras materias que poden modelizarse 

mediante unha función lineal, valorando a 

utilidade da descrición deste modelo e dos seus 

parámetros, para describir o fenómeno 

analizado. 

 

B4.3. Recoñecer situacións de relación 

funcional que necesitan ser descritas mediante 

funcións cadráticas, calculando os seus 

parámetros e as súas características. 

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas 

sinxelas a funcións dadas graficamente. 

Casos sinxelos 6 

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación 

da recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, 

explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e 

pendente, e represéntaas graficamente. 

Si 14 

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal 

asociada a un enunciado e represéntaa. 

Si 14 

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función 

polinómica de grao 2 e describe as súas características. 

Si 14 

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá 

que poidan ser modelizadas mediante funcións cadráticas, 

estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando 

sexa necesario. 

Si, a 

representación 

chega con lapis e 

papel 

14 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. 

 

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 

estatística. Representatividade dunha 

mostra. 

 

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

 

B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 

interpretación. 

 

B5.5. Parámetros de posición: media, moda, 

mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e 

propiedades. 

 

B5.6. Parámetros de dispersión: rango, 

percorrido intercuartílico e desviación 

típica. Cálculo e interpretación. 

 

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

 

B5.8. Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

 

B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten 

o tratamento de datos estatísticos. 

B5.1. Elaborar informacións 

estatísticas para describir un 

conxunto de datos mediante táboas 

e gráficas adecuadas á situación 

analizada, e xustificar se as 

conclusións son representativas para 

a poboación estudada. 

 

B5.2. Calcular e interpretar os 

parámetros de posición e de 

dispersión dunha variable estatística 

para resumir os datos e comparar 

distribucións estatísticas. 

 

B5.3. Analizar e interpretar a 

información estatística que aparece 

nos medios de comunicación, e 

valorar a súa representatividade e 

fiabilidade 

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as 

diferenzas en problemas contextualizados. 

Si 4 

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través 

do procedemento de selección, en casos sinxelos. 

Casos sinxelos 4 

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 

Si 4 

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos 

de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 

Si 15 

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, 

de ser necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas 

situacións relacionadas con variables asociadas a problemas 

sociais, económicos e da vida cotiá. 

Si 10 

 

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo 

estatístico, de xeito individual ou en grupo. 

Casos sinxelos 10 

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha 

variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

Si 15 

MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha 

variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) para 

comparar a representatividade da media e describir os datos. 

Si 15 

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, 

analizar e interpretar información estatística nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

Si 15 

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos 

para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular 

parámetros de tendencia central e dispersión. 

Si 15 

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar 

información resumida e relevante sobre unha variable 

estatística que analizase. 

Si 4 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(MAPB5.3.1) 
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1.5. MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS, 4º ESO 

 

1.5.1. Obxectivos xerais. 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden 

concretarse para esta materia nos seguintes: 

• Manexar con soltura a expresión decimal dun número e a notación científica e facer 

aproximacións, así como coñecer e controlar os erros cometidos. Coñecer os 

números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real. 

• Utilizar as distintas expresións do número para calcular porcentaxes e resolver 

problemas financeiros 

• Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e 

aplicalos na operatoria con radicais. Coñecer a definición de logaritmo e relacionala 

coas potencias e as súas propiedades. Manexar expresións irracionais na resolución 

de problemas. 

• Dominar o manexo de polinomios e fraccións alxébricas. Traducir enunciados a 

linguaxe alxébrico. Resolver ecuacións, inecuacións e sistemas de distintos tipos e 

aplicalo na resolución de problemas. 

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

Manexar as razóns trigonométricas e as relacións entre elas. Resolver triángulos 

rectángulos. 

• Calcular áreas e volumes e aplicalo na resolución de problemas. 

• Coñecer os vectores e os distintos tipos de ecuacións das rectas, e as súas aplicacións 

na resolución de problemas xeométricos, incluíndo cálculo de distancias, ángulos, 

perímetros, áreas e volumes. 

• Dominar o concepto de función e as súas características. Coñecer os tipos de 

funcións elementais, asociando a gráfica coa expresión analítica, incluíndo funcións 

a anacos. Calcular e interpretar a taxa de variación media dunha función. 

• Resumir nunha táboa de frecuencias unha serie de datos estatísticos (distribucións 

unidimensionais e bidimensionais) e facer o gráfico axeitado para a súa 

visualización. Calcular os principais parámetros de centralización e de dispersión, e o 

coeficiente de variación, e interpretar os resultados. Coñecer e medir o grao de 

correlación. 
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• Coñecer as características básicas dos sucesos e as regras para asignarlles 

probabilidades e resolver problemas de probabilidade simple, composta e utilizando 

técnicas de combinatoria. 

 

1.5.2. Secuenciación de contidos e xustificación. 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenrolo das seguintes 

xa que dotará o alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. 

Logo abordarase o bloque de Xeometría, e por último o bloque de Funcións e o bloque 

de Estatística e probabilidade, intrinsecamente relacionados. Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (48 sesións): Unidades 1 e 2, Correspóndense cos temas 1, 2, 3, 4 e 5 

do libro de texto. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 3, 4 e primeira parte da 5. Correspóndense 

cos temas 6, 7, 8 e 9 do libro de texto. 

3ª AVALIACIÓN (38 sesións): Segunda parte da unidade 5 e unidades 6 e 7. 

Correspóndense cos temas 11, 12, 13, 14 e 15 do libro de texto. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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B2.1. Recoñecemento de números 

que non poden expresarse en forma 

de fracción. Números irracionais. 

 

B2.2. Representación de números 

na recta real. Intervalos. 

 

B2.3. Interpretación e utilización 

dos números reais, as operacións e 

as propiedades características en 

diferentes contextos, elixindo a 

notación e a precisión máis 

axeitadas en cada caso. 

 

B2.4. Potencias de expoñente 

enteiro ou fraccionario e radicais 

sinxelos. Relación entre potencias e 

radicais. 

 

B2.5. Operacións e propiedades das 

potencias e dos radicais. 

 

B2.6. Xerarquía de operacións. 

 

B2.7. Cálculo con porcentaxes. 

Xuro simple e composto. 

 

B2.8. Logaritmos: definición e 

propiedades. 

 

B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar 

o significado dalgunhas das súas propiedades 

máis características (divisibilidade, paridade, 

infinitude, proximidade, etc.). 

 

B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, 

xunto coas súas propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar información, e 

resolver problemas relacionados coa vida diaria 

e con outras materias do ámbito educativo 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, 

enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, 

e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente 

información cuantitativa. 

Calquera número 4 

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números 

ao utilizalos en contextos de resolución de problemas. 

Si 4 

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 

informáticos, e utilizando a notación máis axeitada. 

Si  15 

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 

Si 15 

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e 

potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e 

resolve problemas contextualizados. 

Si 10 

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas 

cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios 

tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

Si 10 

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa 

definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e 

resolve problemas sinxelos. 

Si 5 

MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa 

distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando 

diversas escalas. 

Si 10 

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e 

conceptos específicos dos números. 

Si 15 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.9. Manipulación de expresións 

alxébricas. Utilización de 

igualdades notables. 

 

B2.10. Polinomios. Raíces e 

factorización. 

 

B2.11. Ecuacións de grao superior 

a dous. 

 

B2.12. Fraccións alxébricas. 

Simplificación e operacións. 

 

B2.13. Resolución de problemas 

cotiáns e doutras áreas de 

coñecemento mediante ecuacións e 

sistemas. 

 

B2.14. Inecuacións de primeiro e 

segundo grao. Interpretación 

gráfica. Resolución de problemas. 

B2.3. Construír e interpretar expresións 

alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe 

alxébrica, as súas operacións e as súas 

propiedades. 

 

B2.4. Representar e analizar situacións e 

relacións matemáticas utilizando inecuacións, 

ecuacións e sistemas para resolver problemas 

matemáticos e de contextos reais. 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe 

alxébrica. 

Si 27 

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao 

utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 

Si 27 

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades 

notables e fraccións alxébricas sinxelas. 

Si  27 

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a 

resolución de ecuacións de grao superior a 2 

Si 27 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas 

nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante 

inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados 

obtidos. 

Si 27 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.2. Razóns trigonométricas. 

Relacións entre elas. Relacións 

métricas nos triángulos. 
 
B3.3. Aplicación dos coñecementos 

xeométricos á resolución de 

problemas métricos no mundo 

físico: medida de lonxitudes e áreas 

e volumes. 

 

B3.5. Semellanza. Figuras 

semellantes. Razón entre 

lonxitudes, áreas e volumes de 

corpos semellantes. 

 

B3.6. Aplicacións informáticas de 

xeometría dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

B3.1. Utilizar as unidades angulares dos 

sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así 

como as relacións e as razóns da trigonometría 

elemental, para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reais. 

 

B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situacións reais, 

empregando os instrumentos, as técnicas ou as 

fórmulas máis adecuadas, e aplicando as 

unidades de medida. 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría 

básica para resolver problemas empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos. 

Si 18 

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as 

estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas. 

Si 18 

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns 

trigonométricas e as súas relacións. 

Si  10 

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e 

volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e 

aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as 

unidades apropiadas. 

Si 

 

10 

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para 

crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as 

súas características. 

Non 2 

Competencias Básicas: CMCCT, CD (MACB3.2.1) 
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B3.4. Iniciación á xeometría 

analítica no plano: coordenadas. 

Vectores. Ecuacións da recta. 

Paralelismo; perpendicularidade. 

 

B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os 

procedementos básicos da xeometría analítica 

plana para representar, describir e analizar 

formas e configuracións xeométricas sinxelas. 

MACB3.3.1.   Establece   correspondencias analíticas entre 

as coordenadas de puntos e vectores. 

Si 8 

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o 

módulo dun vector. 

Si 6 

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e 

diferentes formas de calculala. 

Si  8 

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias 

formas, en función dos datos coñecidos 

Si 

 

8 

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación 

dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de 

incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

Si 9 

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para 

crear figuras xeométricas e observar as súas propiedades e as 

súas características. 

Non 2 

Competencias Básicas: CMCCT, CD (MACB3.2.1) 
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B4.1. Interpretación dun fenómeno 

descrito mediante un enunciado, 

unha táboa, unha gráfica ou unha 

expresión analítica. Análise de 

resultados. 

 

B4.2. Funcións elementais (lineal, 

cuadrática, proporcionalidade 

inversa, exponencial e logarítmica, 

e definidas en anacos): 

características e parámetros. 

 

B4.3. Taxa de variación media 

como medida da variación dunha 

función nun intervalo. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para 

a construción e a interpretación de 

gráficas. 

 

B4.3. Recoñecemento doutros 

modelos funcionais: aplicacións a 

contextos e situacións reais. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para 

a construción e interpretación de 

gráficas 

 

B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha 

situación, determinar o tipo de función que pode 

representalas, e aproximar e interpretar a taxa de 

variación media a partir dunha gráfica ou de 

datos numéricos, ou mediante o estudo dos 

coeficientes da expresión alxébrica. 

 

B4.2. Analizar información proporcionada a 

partir de táboas e gráficas que representen 

relacións funcionais asociadas a situacións reais 

obtendo información sobre o seu 

comportamento, a evolución e os posibles 

resultados finais. 

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes 

que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e 

asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións 

alxébricas. 

Si 27 

MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de 

relación entre dúas magnitudes para os casos de relación 

lineal, cadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e 

logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso. 

Casos sinxelos 20 

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 

característicos de funcións elementais. 

Si  27 

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un 

fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos 

valores dunha táboa. 

Casos sinxelos 

 

27 

MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha 

función mediante a taxa de variación media calculada a partir 

da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 

gráfica. 

Si 10 

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a 

funcións sinxelas: lineais, cadráticas, de proporcionalidade 

inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

Si 27 

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 

gráficos sobre diversas situacións reais. 

Casos sinxelos 27 

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos 

utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Si 27 

MACB4.2.3. Describe as características máis importantes 

que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou 

intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis 

e papel como medios tecnolóxicos. 

Si 27 

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas 

gráficas correspondentes. 

Si 27 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B5.1. Introdución á combinatoria: 

combinacións, variacións e 

permutacións. 

 

B5.2. Cálculo de probabilidades 

mediante a regra de Laplace e 

outras técnicas de reconto. 

 

B5.2. Cálculo de probabilidades 

mediante a regra de Laplace e 

outras técnicas de reconto. 

 

B5.3. Probabilidade simple e 

composta. Sucesos dependentes e 

independentes. 

 

B5.4. Experiencias aleatorias 

compostas. Utilización de táboas de 

continxencia e diagramas de árbore 

para a asignación de 

probabilidades. 

 

B5.5. Probabilidade condicionada. 

B5.1. Resolver situacións e problemas da vida 

cotiá aplicando os conceptos do cálculo de 

probabilidades e técnicas de reconto axeitadas  

 

B5.2. Calcular probabilidades simples ou 

compostas aplicando a regra de Laplace, os 

diagramas de árbore, as táboas de continxencia 

ou outras técnicas combinatorias 

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os 

conceptos de variación, permutación e combinación. 

Si 18 

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de 

carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada para 

describir sucesos. 

Si 18 

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na 

resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 

Si 18 

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os 

resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 

Si 18 

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias 

de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 

Si 18 

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos 

sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou 

as táboas de continxencia. 

Si 10 

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á 

probabilidade condicionada. 

Si 10 

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar 

sinxelo, comprendendo as súas regras e calculando as 

probabilidades adecuadas. 

Si 4 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 

Si 18 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(MACB5.3.1) 
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B5.6. Utilización do vocabulario 

adecuado para describir e 

cuantificar situacións relacionadas 

co azar e a estatística. 

 

B5.7. Identificación das fases e as 

tarefas dun estudo estatístico. 

 

B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de 

gráficas. Análise crítica de táboas e 

gráficas estatísticas nos medios de 

comunicación e en fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, etc.). Detección 

de falacias. 

 

B5.9. Medidas de centralización e 

dispersión: interpretación, análise e 

utilización. 

 

B5.10. Comparación de 

distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de posición e 

dispersión. 

 

B5.11. Construción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación. 

 

B5.12. Aplicacións informáticas 

que faciliten o tratamento de datos 

estatísticos 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 

descrición de situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando e interpretando 

informacións que aparecen nos medios de 

comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, 

INE,etc.). 

 

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos 

estatísticos, así como os parámetros estatísticos 

máis usuais, en distribucións unidimensionais e 

bidimensionais, utilizando os medios máis 

axeitados (lapis e papel, calculadora ou 

computador), e valorando cualitativamente a 

representatividade das mostras utilizadas. 

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e 

gráficos estatísticos. 

Si 9 

MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento 

de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

Si 5 

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 

dunha distribución de datos utilizando os medios máis 

axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador). 

Si 9 

MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 

representatividade de mostras pequenas. 

Si 9 

MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta 

a relación entre as variables. 

Si 4 

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de 

situacións concretas próximas. 

Si 9 

Competencias Básicas: CMCCT, CCEC (MACB5.1.6), CSIEE(MACB5.4.1) 
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1.6 MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS APLICADAS, 4º ESO 

 

1.6.1 Obxectivos xerais. 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden 

concretarse para esta materia nos seguintes: 

• Manexar con soltura a expresión decimal dun número e a notación científica e facer 

aproximacións, así como coñecer e controlar os erros cometidos. Coñecer os 

números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta real. 

• Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e 

aplicalos na operatoria con radicais. Manexar expresións irracionais na resolución de 

problemas. 

• Utilizar as distintas expresións do número para calcular porcentaxes e resolver 

problemas financeiros 

• Manexar polinomios. Traducir enunciados a linguaxe alxébrico. Resolver ecuacións 

e sistemas e aplicalo na resolución de problemas. 

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza, o teorema de Thales e o teorema de 

Pitágoras e aplicalos á resolución de problemas. Calcular áreas e volumes e aplicalo 

na resolución de problemas. 

• Dominar o concepto de función e as súas características. Coñecer os tipos de 

funcións elementais, asociando a gráfica coa expresión analítica. Calcular e 

interpretar a taxa de variación media dunha función. 

• Coñecer as características básicas dos sucesos e as regras para asignarlles 

probabilidades e resolver problemas de probabilidade simple e composta. 

• Resumir nunha táboa de frecuencias unha serie de datos estatísticos (distribucións 

unidimensionais e bidimensionais) e facer o gráfico axeitado para a súa 

visualización. Calcular os principais parámetros de centralización e de dispersión, e o 

coeficiente de variación, e interpretar os resultados. Coñecer e medir o grao de 

correlación. 

 

1.6.2. Secuenciación de contidos e xustificación. 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenrolo das seguintes 

xa que dotará o alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. 
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Logo abordarase o bloque de Xeometría, e por último o bloque de Funcións e o bloque 

de Estatística e probabilidade, intrinsecamente relacionados. Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (48 sesións): Unidades 1 e primeira parte da 2. Corresponderíanse 

cos temas 1, 2 e 3 do libro de texto.  

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Segunda parte da unidade 2, unidade 3 e primeira parte 

da unidade 4. Corresponderíanse cos temas 4, 5 e 6 do libro de texto. 

3ª AVALIACIÓN (38 sesións): Segunda parte da unidade 4 e unidades 5 e 6. 

Corresponderíanse cos temas 7, 8 e 9 do libro de texto. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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B2.1. Recoñecemento de números que 

non poden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionais. 

 

B2.2. Diferenciación de números 

racionais e irracionais. Expresión 

decimal e representación na recta real. 

 

B2.3. Xerarquía das operacións. 

 

B2.4. Interpretación e utilización dos 

números reais e as operacións en 

diferentes contextos, elixindo a 

notación e precisión máis axeitadas en 

cada caso. 

 

B2.5. Utilización da calculadora e 

ferramentas informáticas para realizar 

operacións con calquera tipo de 

expresión numérica. Cálculos 

aproximados. 

 

B2.6. Intervalos. Significado e 

diferentes formas de expresión. 

 

B2.7. Proporcionalidade directa e 

inversa. Aplicación á resolución de 

problemas da vida cotiá. 

 

B2.8. Porcentaxes na economía. 

Aumentos e diminucións porcentuais. 

Porcentaxes sucesivas. Interese simple 

e composto 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de 

números e operacións, xunto coas súas 

propiedades e aproximacións, para 

resolver problemas relacionados coa vida 

diaria e outras materias do ámbito 

educativo, recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, 

enteiros, racionais e irracionais), indica o criterio seguido 

para a súa identificación, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

Calquera número 28 

MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante 

cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 

ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada 

para as operacións de suma, resta, produto, división e 

potenciación. 

Si 28 

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados 

obtidos son razoables. 

Si  10 

MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e 

operar (produtos e divisións) con números moi grandes ou 

moi pequenos. 

Si 10 

MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os 

tipos de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a 

recta numérica. 

Si 10 

MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas 

cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios 

tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

Si 10 

MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que 

interveñen magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.9. Polinomios: raíces e 

factorización. Utilización de 

identidades notables. 

 

B2.10. Resolución de ecuacións e 

sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas. 

 

B2.11. Resolución de problemas 

cotiáns mediante ecuacións e 

sistemas. 

B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe 

alxébrica, as súas operacións e as súas 

propiedades. 

 

B2.3. Representar e analizar situacións e 

estruturas matemáticas, utilizando ecuacións 

de distintos tipos para resolver problemas. 

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da 

linguaxe alxébrica. 

Si 30 

MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e 

división de polinomios, e utiliza identidades notables. 

Si 20 

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, 

mediante a aplicación da regra de Ruffini. 

Si  20 

MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da 

vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e 

sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 

resólveas e interpreta o resultado obtido. 

Si 20 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.1. Figuras semellantes. 

 

B3.2. Teoremas de Tales e 

Pitágoras. Aplicación da 

semellanza para a obtención 

indirecta de medidas. 

 

B3.3. Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de figuras e 

corpos semellantes. 

 

B3.4. Resolución de problemas 

xeométricos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes 

corpos. 

 

B3.5. Uso de aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situacións reais, 

empregando os instrumentos, as técnicas ou as 

fórmulas máis adecuados, e aplicando a 

unidade de medida máis acorde coa situación 

descrita. 

 

B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de 

xeometría dinámica, representando corpos 

xeométricos e comprobando, mediante 

interacción con ela, propiedades xeométricas. 

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas 

apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e volumes 

de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as escalas 

de medidas. 

Si 15 

MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos 

corpos (simetrías, descomposición en figuras máis 

coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para estimar ou 

calcular medidas indirectas. 

Si 15 

MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, 

áreas e volumes de triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas 

para resolver problemas xeométricos, asignando as 

unidades correctas. 

Si  15 

MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área 

e volume mediante a aplicación do teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

Si 

 

15 

MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos 

máis relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación 

informática de xeometría dinámica, e comproba as súas 

propiedades xeométricas. 

Non 2 

Competencias Básicas: CMCCT, CD (MACB3.2.1) 
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B4.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito mediante un 

enunciado, unha táboa, unha 

gráfica ou unha expresión 

analítica. 

 

B4.2. Estudo de modelos 

funcionais: lineal, cadrático, 

proporcionalidade inversa e 

exponencial. Descrición das súas 

características, usando a linguaxe 

matemática apropiada. Aplicación 

en contextos reais. 

 

B4.3. Taxa de variación media 

como medida da variación dunha 

función nun intervalo. 

 

B4.4. Utilización de calculadoras 

gráficas e software específico para 

a construción e a interpretación de 

gráficas. 

 

B4.1. Identificar relacións cuantitativas 

nunha situación, determinar o tipo de 

función que pode representalas, e 

aproximar e interpretar a taxa de 

variación media a partir dunha gráfica, de 

datos numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expresión alxébrica. 

 

B4.2. Analizar información 

proporcionada a partir de táboas e 

gráficas que representen relacións 

funcionais asociadas a situacións reais, 

obtendo información sobre o seu 

comportamento, a súa evolución e os 

posibles resultados finais 

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que 

se poden describir mediante unha relación funcional, asociando 

as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas 

Si 28 

MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de 

relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, 

cadrática, proporcional inversa e exponencial. 

Si 28 

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos 

característicos destas funcións (cortes cos eixes, intervalos de 

crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, 

simetrías e periodicidade). 

Si 10 

MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un 

fenómeno, a partir da análise da gráfica que o describe ou dunha 

táboa de valores. 

Si 28 

MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o decrecemento dunha 

función mediante a taxa de variación media, calculada a partir da 

expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 

Si 5 

MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións 

sinxelas: lineais, cadráticas, de proporcionalidade inversa e 

exponenciais. 

Si 10 

MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 

sobre diversas situacións reais. 

Si 28 

MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, 

utilizando eixes e unidades axeitadas. 

Si  28 

MAPB4.2.3. Describe as características máis importantes que se 

extraen dunha gráfica e sinala os valores puntuais ou intervalos 

da variable que as determinan, utilizando tanto lapis e papel 

como medios informáticos. 

Si, con lapis e 

papel 

 

28 

MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas 

correspondentes en casos sinxelos, e xustifica a decisión. 

Si 28 

MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnolóxicos 

específicos para debuxar gráficas. 

Non 4 

Competencias Básicas: CMCCT 
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4ºESO 

APLI 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO 
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B5.5. Azar e probabilidade. 

Frecuencia dun suceso aleatorio. 

 

B5.6. Cálculo de probabilidades 

mediante a Regra de Laplace. 

 

B5.7. Probabilidade simple e 

composta. Sucesos dependentes e 

independentes. Diagrama en 

árbore. 

 

B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para 

descrición de situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando e interpretando 

informacións que aparecen nos medios de 

comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, 

INE, etc.). 

 

B5.3. Calcular probabilidades simples e 

compostas para resolver problemas da vida 

cotiá, utilizando a regra de Laplace en 

combinación con técnicas de reconto como os 

diagramas de árbore e as táboas de continxencia. 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situacións relacionadas co azar e a estatística. 

Si 14 

MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os 

resultados de experimentos aleatorios e simulacións. 

Casos sinxelos 14 

MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar 

e comentar táboas de datos, gráficos estatísticos e parámetros 

estatísticos. 

Si  14 

MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de 

Laplace e utiliza, especialmente, diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia para o reconto de casos. 

Si 10 

MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos 

sinxelos nos que interveñan dúas experiencias aleatorias 

simultáneas ou consecutivas. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(5.1.1) 
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APLI 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO 
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S
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B5.1. Análise crítica de táboas e 

gráficas estatísticas nos medios de 

comunicación e fontes públicas 

oficiais (IGE, INE, etc.). 

 

B5.2. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización e dispersión. 

 

B5.3. Comparación de 

distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de posición e 

dispersión. 

 

B5.4. Construción e interpretación 

de diagramas de dispersión. 

Introdución á correlación 

 

B5.8. Aplicacións informáticas que 

faciliten o tratamento de datos 

estatísticos 

B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para 

descrición de situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando e interpretando 

informacións que aparecen nos medios de 

comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, 

INE, etc.). 

 

B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos  

estatísticos, así como os parámetros estatísticos 

máis usuais, en distribucións unidimensionais 

utilizando os medios máis axeitados (lapis e 

papel, calculadora, folla de cálculo), valorando 

cualitativamente a representatividade das 

mostras utilizadas. 

 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situacións relacionadas co azar e a estatística. 

Si 16 

MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar 

e comentar táboas de datos, gráficos estatísticos e parámetros 

estatísticos. 

Si 16 

MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a 

partir de situacións concretas próximas. 

Si 6 

MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo 

estatístico corresponden a unha variable discreta ou continua 

Si 16 

MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos 

dun estudo estatístico, con variables discretas e continuas. 

Si 16 

MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos (media 

aritmética, percorrido, desviación típica, cuartís, etc.), en 

variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora ou 

dunha folla de cálculo. 

Si 16 

MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos 

recollidos en táboas de frecuencias, mediante diagramas de 

barras e histogramas. 

Si 6 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(5.1.1) 
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1.7 MATEMÁTICAS I, 1º BACH 

 

1.7.1. Obxectivos 

Os obxectivos concretos que se pretenden acadar coa materia Matemáticas I son: 

• Utilizar correctamente os números reais e os logaritmos, as ecuacións alxébricas e 

non alxébricas, os sistemas de ecuacións e as inecuacións, no contexto da resolución 

de problemas xeométricos ou extraídos da realidade social e da natureza, así como na 

representación gráfica de funcións, interpretando os resultados obtidos, aproximando 

os resultados cando sexa necesario, e acoutando o erro cometido. 

• Coñecer os números complexos, representándoos e operando con eles e obter a 

solución de ecuacións de segundo grao sen solución real. 

• Coñecer o concepto de radián e de razón trigonométrica  e utilizalos, xunto coas 

fórmulas usuais de trigonometría para resolver ecuacións e problemas. 

• Representar xeometricamente unha situación real problemática e aplicar diferentes 

técnicas de resolución de triángulos para resolvela, valorando e interpretando as 

solucións atopadas. 

• Identificar as formas correspondentes a algúns lugares xeométricos do plano, en 

particular ás cónicas, e analizar as súas propiedades métricas e construílos a partir 

delas. 

• Utilizar os vectores e as súas operacións no plano para resolver problemas extraídos 

de situacións da xeometría dando unha interpretación das solucións. 

• Coñecer as ecuacións das rectas e utilizar as técnicas de xeometría analítica para a 

resolución de problemas e para o cálculo de ángulos e distancias. 

• Recoñecer as funcións elementais dadas a través de enunciados, expresións 

analíticas, táboas ou gráficas, e utilizar as súas características no estudo de 

fenómenos naturais, tecnolóxicos, financeiros, etc. 

• Atopar e interpretar características destacadas de funcións expresadas analítica e 

graficamente, así como representar graficamente funcións sinxelas. 

• Coñecer e calcular límites, aplicalos ó estudo da continuidade e da derivabilidade, 

interpretar e utilizar a taxa de variación media e a derivada en distintos contextos e 

na descrición e trazado de gráficas. 
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• Estudar variables estatísticas bidimensionais e os parámetros estatísticos usuais, e 

interpretar a posible relación entre as variables dunha distribución bidimensional 

utilizando as rectas de regresión e o coeficiente de correlación. 

• Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios das 

matemáticas na resolución de problemas e para enfrontarse a situacións novas. 

 

1.7.2. Secuenciación de contidos e xustificación 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenrolo das seguintes 

xa que dotará o alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. 

Logo abordaranse os bloques de Funcións e Xeometría, e por último o de Estatística e 

probabilidade. Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (49 sesións): Unidades 1, 2, 7 e 3. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 4, 5 e 6 . 

3ª AVALIACIÓN (38 sesións): Unidades 3, 9 e 10. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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MAT 

I  
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

TEMP. 

1
. 

 N
Ú

M
E

R
O

S
 R

E
A

IS
 (

1
3

 S
E

S
IÓ

N
S

) 

 

B2.1. Números reais: necesidade do seu 

estudo e das súas operacións para a 

comprensión da realidade. Valor absoluto. 

Desigualdades. Distancias na recta real. 

Intervalos e ámbitos. Aproximación e erros. 

Notación científica. 

B2.1. Utilizar os números reais, as 

súas operacións e as súas 

propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar 

información, estimando, valorando 

e representando os resultados en 

contextos de resolución de 

problemas. 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e 

utilízaos para representar e interpretar axeitadamente 

información cuantitativa. 

Si 4 

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, 

empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 

calculadora ou ferramentas informáticas. 

Si 13 

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada 

contexto e xustifica a súa idoneidade. 

Si 13 

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos 

aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade 

de estratexias axeitadas para minimizalas. 

Si 10 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para 

calcular distancias e manexar desigualdades. 

Si 5 

 

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números 

reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as 

súas operacións 

 

Si 13 

Competencias Básicas: CMCCT 
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GRAO 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

TEMP. 

2
. 

 E
C

U
A

C
IÓ

N
S

: 
A

L
X

É
B

R
IC

A
S

, 
N

O
N

 A
L

X
É

B
R

IC
A

S
 E

 

S
IS

T
E

M
A

S
 (

1
3

 S
E

S
IÓ

N
S

) 

 

B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 

monotonía e anotación. Número "e". 

 

B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. 

Propiedades. Ecuacións logarítmicas e 

exponenciais. 

 

B2.5. Resolución de ecuacións non 

alxébricas sinxelas. 

 

B2.6. Formulación e resolución de 

problemas da vida cotiá mediante ecuacións 

e inecuacións. Interpretación gráfica. 

 

B2.7. Método de Gauss para a resolución e a 

interpretación de sistemas de ecuacións 

lineais. Formulación e resolución de 

problemas da vida cotiá utilizando o método 

de Gauss. 

B2.3. Valorar as aplicacións do 

número "e" e dos logaritmos 

utilizando as súas propiedades na 

resolución de problemas extraídos 

de contextos reais. 

 

B2.4. Analizar, representar e 

resolver problemas formulados en 

contextos reais, utilizando recursos 

alxébricos (ecuacións, inecuacións e 

sistemas) e interpretando 

criticamente os resultados. 

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular 

logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos. 

Si 10 

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, 

biolóxicos ou económicos, mediante o uso de logaritmos e as 

súas propiedades. 

Si 10 

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas 

nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de 

ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e 

tres incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos 

casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

Si 10 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para 

calcular distancias e manexar desigualdades. 

Resolve 

ecuacións e 

inecuacións 

con valores 

absolutos 

10 

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a 

formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas e non 

alxébricas) e inecuacións  (primeiro e segundo grao), e 

interpreta os resultados no contexto do problema. 

As ecuacións e 

inecuacións 

aparecen soas 

ou combinadas 

en sistemas. 

13 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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I  
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B2.2. Números complexos. Forma binómica 

e polar. Representacións gráficas. 

Operacións elementais. Fórmula de Moivre. 

B2.2. Coñecer os números 

complexos como extensión dos 

números reais, e utilizalos para 

obter solucións dalgunhas ecuacións 

alxébricas 

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación 

do concepto de números reais e utilízaos para obter a solución 

de ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen 

solución real. 

Si 13 

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos 

graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das 

potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, 

xustificando a súa idoneidade. 

 

Si 

 

13 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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MAT 

I  
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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B3.1. Funcións reais de variable real. 

Características das funcións. 

 

B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 

racionais sinxelas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas e as súas inversas, 

exponenciais, logarítmicas e funcións 

definidas a anacos. 

 

B3.3. Operacións e composición de 

funcións. Función inversa. Funcións de 

oferta e demanda. 

B3.1. Identificar funcións 

elementais dadas a través de 

enunciados, táboas ou expresións 

alxébricas, que describan unha 

situación real, e analizar cualitativa 

e cuantitativamente as súas 

propiedades, para representalas 

graficamente e extraer información 

práctica que axude a interpretar o 

fenómeno do que se derivan. 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as 

funcións reais de variable real elementais e realiza 

analiticamente as operacións básicas con funcións. 

Si 13 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada 

eixes, unidades, dominio e escalas, e recoñece e identifica os 

erros de interpretación derivados dunha mala elección. 

Si 4 

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das 

funcións, comprobando os resultados coa axuda de medios 

tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas 

contextualizados. 

Si 10 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do 

estudo e a análise de funcións en contextos reais. 

Si 13 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.4. Concepto de límite dunha función nun 

punto e no infinito. Cálculo de límites. 

Límites laterais. Indeterminacións. 

 

B3.5. Continuidade dunha función. Estudo 

de descontinuidades 

B3.2. Utilizar os conceptos de límite 

e continuidade dunha función 

aplicándoos no cálculo de límites e 

o estudo da continuidade dunha 

función nun punto ou un intervalo. 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as 

operacións elementais do seu cálculo, aplica os procesos para 

resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha 

función a partir do cálculo de límites. 

Si 13 

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a 

partir do estudo do seu límite e do valor da función, para 

extraer conclusións en situacións reais. 

Si 5 

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e 

representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 

Si 5 

 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se 

verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade 

dunha función nun punto. 

Si 5 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.6. Derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica da derivada da 

función nun punto. Medida da variación 

instantánea dunha magnitude con respecto a 

outra. Recta tanxente e normal. 

 

B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea. 

 

B3.8. Utilización das ferramentas básicas da 

análise para o estudo das características 

dunha función. Representación gráfica de 

funcións. 

B3.3. 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. 

 

B3.4. Estudar e representar 

graficamente funcións obtendo 

información a partir das súas 

propiedades e extraendo 

información sobre o seu 

comportamento local ou global. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os 

métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e 

resolver problemas. 

Si 

 

13 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias 

funcións elementais mediante a regra da cadea. 

Si 10 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se 

verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade 

dunha función nun punto. 

Si 5 

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun 

estudo completo das súas características mediante as 

ferramentas básicas da análise. 

Funcións 

básicas 

8 

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 

representar e analizar o comportamento local e global das 

funcións. 

Lápis e papel 10 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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I  
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B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

 

B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 

calquera. Circunferencia goniométrica. 

Razóns trigonométricas dos ángulos suma, 

diferenza doutros dous, dobre e metade. 

Fórmulas de transformacións 

trigonométricas. 

 

B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións 

trigonométricas sinxelas. 

 

B4.4. Resolución de triángulos. Resolución 

de problemas xeométricos diversos.  

B4.1. Recoñecer e traballar cos 

ángulos en radiáns, manexando con 

soltura as razóns trigonométricas 

dun ángulo, do seu dobre e a 

metade, así como as 

transformacións trigonométricas 

usuais. 

 

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno, 

coseno e tanxente, e as fórmulas 

trigonométricas usuais para resolver 

ecuacións trigonométricas e 

aplicalas na resolución de triángulos 

directamente ou como consecuencia 

da resolución de problemas 

xeométricos do mundo natural, 

xeométrico ou tecnolóxico. 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun 

ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e 

diferenza doutros dous. 

Si 

 

13 

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo 

natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando os teoremas do 

seo, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e 

aplica a trigonometría a outras áreas de coñecemento, 

resolvendo problemas contextualizados. 

 

Si, resolve 

ecuacións e 

identidades 

trigonométricas, 

e problemas 

xeométricos 

variados 

utilizando as 

fórmulas e 

teoremas usuais 

 

12 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 

xeométricas. 

 

B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. 

Ángulo de dous vectores. 

 

B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

 

B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións 

da recta. Posicións relativas de rectas. 

Distancias e ángulos. Resolución de 

problemas. 

B4.3. Manexar a operación do 

produto escalar e as súas 

consecuencias; entender os 

conceptos de base ortogonal e 

ortonormal; e distinguir e 

manexarse con precisión no plano 

euclídeo e no plano métrico, 

utilizando en ambos os casos as súas 

ferramentas e propiedades. 

 

B4.4. Interpretar analiticamente 

distintas situacións da xeometría 

plana elemental, obtendo as 

ecuacións de rectas, e utilizalas para 

resolver problemas de incidencia e 

cálculo de distancias. 

 

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con 

vectores no plano, utiliza a interpretación xeométrica das 

operacións para resolver problemas xeométricos e emprega con 

asiduidade as consecuencias da definición de produto escalar 

para normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar 

a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector 

sobre outro. 

Si 

 

13 

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, 

do módulo e do coseno do ángulo. 

Si 8 

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha 

recta, así como ángulos de dúas rectas. 

Si 6 

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas 

formas, identificando en cada caso os seus elementos 

característicos. 

Si 6 

MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza analiticamente as posicións 

relativas das rectas. 

Si 

 

4 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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I  
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 
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B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

 

B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbole e parábola. Ecuación e elementos. 

B4.5. Manexar o concepto de lugar 

xeométrico no plano e identificar as 

formas correspondentes a algúns 

lugares xeométricos usuais, 

estudando as súas ecuacións 

reducidas e analizando as súas 

propiedades métricas  

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e 

identifica os lugares máis usuais en xeometría plana, así como 

as súas características. 

Si 

 

10 

MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas 

informáticos específicos, nas que hai que estudar posicións 

relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas 

cónicas estudadas. 

 

Non 

 

2 

 

Competencias Básicas: CMCCT 

 

  



80 
 

MAT 

I  
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

GRAO 

MÍNIMO 

ESIXIBLE 

TEMP. 

1
0

. 
E

S
T

A
T

ÍS
T

IC
A

 B
ID

IM
E

N
S

IO
N

A
L

 (
1

3
 S

E
S

IÓ
N

S
) 

 

B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 

B5.2. Táboas de continxencia. 

B5.3. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais. 

B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais. 

B5.5. Distribucións condicionadas. 

B5.6. Independencia de variables 

estatísticas. 

B5.7. Estudo da dependencia de dúas 

variables estatísticas. Representación 

gráfica: nube de puntos. 

B5.8. Dependencia lineal de dúas variables 

estatísticas. Covarianza e correlación: 

cálculo e interpretación do coeficiente de 

correlación lineal. 

B5.9. Regresión lineal. Estimación. 

Predicións estatísticas e fiabilidade destas. 

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 

dun estudo estatístico. Análise e descrición 

de traballos relacionados coa estatística, 

interpretando a información e detectando 

erros e manipulacións 

B5.1. Describir e comparar 

conxuntos de datos de distribucións 

bidimensionais, con variables 

discretas ou continuas, procedentes 

de contextos relacionados co mundo 

científico, e obter os parámetros 

estatísticos máis usuais, mediante os 

medios máis adecuados (lapis e 

papel, calculadora ou folla de 

cálculo), valorando a dependencia 

entre as variables. 

B5.2. Interpretar a posible relación 

entre dúas variables e cuantificar a 

relación lineal entre elas mediante o 

coeficiente de correlación, 

valorando a pertinencia de axustar 

unha recta de regresión e, de ser o 

caso, a conveniencia de realizar 

predicións, avaliando a fiabilidade 

destas nun contexto de resolución 

de problemas relacionados con 

fenómenos científicos. 

B5.3. Utilizar o vocabulario 

axeitado para a descrición de 

situacións relacionadas coa 

estatística, analizando un conxunto 

de datos ou interpretando de forma 

crítica informacións estatísticas 

presentes nos medios de 

comunicación, a publicidade e 

outros ámbitos, detectando posibles 

erros e manipulacións na 

presentación tanto 

dos datos como das conclusións. 

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a 

partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 

(discretas e continuas) e categóricas. 

Si 

 

13 

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 

máis usuais en variables bidimensionais. 

Si 10 

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións 

condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como 

os seus parámetros (media, varianza e desviación típica). 

Si 10 

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non 

dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e 

marxinais. 

Si 6 

MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha 

distribución de datos sen agrupar e agrupados, usando 

adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar 

datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e 

xerar gráficos estatísticos. 

Si 6 

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da 

dependencia estatística e estima se dúas variables son ou non 

estatisticamente dependentes mediante a representación da 

nube de puntos. 

Si 6 

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia 

lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación 

do coeficiente de correlación lineal. 

Si 6 

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 

variables, e obtén predicións a partir delas. 

Si 6 

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir 

da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación 

lineal. 

Si 6 

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística 

utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas 

sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en 

medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

Si, casos 

sinxelos 

 

13 

 

Competencias Básicas: CMCCT, CD (MA1B5.1.5), CCL (MA1B5.3.1.) 
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1.8 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I, 1º BACH 

 

1.8.1. Obxectivos 

Os obxectivos concretos que se pretenden acadar coa materia Matemáticas Aplicadas ás 

Ciencias Sociais I son: 

• Utilizar os números reais  e a notación científica para presentar e intercambiar 

información, controlando e acoutando o erro en cada situación, nun contexto de 

resolución de problemas. 

• Resolver ecuacións alxébricas e non alxébricas, e sistemas de ecuacións, e traducir a 

linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias, para resolver problemas 

reais, dando unha interpretación das solucións obtidas. 

• Utilizar as porcentaxes e as fórmulas de xuro simple e composto para resolver 

problemas financeiros. 

• Relacionar as gráficas das familias de funcións con situacións que se axusten a elas; 

recoñecer nos fenómenos económicos e sociais as funcións máis frecuentes e 

interpretar situacións, de contextos sociais e económicos, presentadas mediante 

relacións funcionais expresadas en forma de táboas numéricas, gráficas ou 

expresións analíticas. 

• Utilizar as táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas 

relacionadas con fenómenos sociais, propiciando a utilización de métodos numéricos 

(interpolación e extrapolación lineal e cadrática) para a obtención de valores non 

coñecidos. 

• Coñecer e calcular límites, aplicalos ó estudo da continuidade e da derivabilidade, 

interpretar e utilizar a taxa de variación media e a derivada en distintos contextos. 

• Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como calcular os parámetros 

estatísticos máis usuais, dunha distribución bidimensional utilizando as rectas de 

regresión e o coeficiente de correlación, interpretando a posible relación entre as 

variables, e valorar a representatividade das mostras utilizadas. 

• Utilizar técnicas estatísticas elementais como a regra de Laplace, a combinatoria ou a 

axiomática de Kolmogorov para calcular probabilidades,  e recoñecer situacións que 

se axusten a unha distribución de probabilidade binomial ou normal, sabendo 

calcular probabilidades tamén nestes casos. 
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• Abordar problemas da vida real, organizando e codificando informacións, elaborando 

hipóteses, seleccionando estratexias e utilizando tanto as ferramentas como os modos 

de argumentación propios das matemáticas para enfrontarse a situacións novas con 

eficacia. 

 

1.8.2. Secuenciación de contidos e xustificación 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenrolo das seguintes 

xa que dotará o alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. 

Logo abordarase o bloque de Funcións, e por último o de Estatística e probabilidade. 

Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (49 sesións): Unidades 1 e 2. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 3, 4 e primeira parte da 5. 

3ª AVALIACIÓN (38 sesións): Segunda parte da unidade 5 e unidades 6 e 7. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas: 
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B2.1. Números racionais e irracionais. 

Número real. Representación na recta real. 

Intervalos. 

 

B2.2. Aproximación decimal dun número 

real. Estimación, redondeo e erros. 

 

B2.3. Operacións con números reais. 

Potencias e radicais. Notación científica. 

 

B2.4. Operacións con capitais financeiros. 

Aumentos e diminucións porcentuais. Taxas 

e xuros bancarios. Capitalización e 

amortización simple e composta. 

 

B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos 

para a realización de cálculos financeiros e 

mercantís 

B2.1. Utilizar os números reais e as 

súas operacións para presentar e 

intercambiar información, 

controlando e axustando a marxe de 

erro esixible en cada situación, en 

contextos da vida real 

 

B2.2. Resolver problemas de 

capitalización e amortización simple 

e composta utilizando parámetros 

de aritmética mercantil, empregando 

métodos de cálculo ou os recursos 

tecnolóxicos máis axeitados. 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e 

irracionais) e utilízaos para representar e interpretar 

axeitadamente información cuantitativa. 

Si 

 

20 

MACS1B2.1.2.   Representa   correctamente información 

cuantitativa mediante intervalos de números reais. 

Si 20 

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa 

graficamente calquera número real. 

Representación 

gráfica exacta 

e por 

aproximacións 

6 

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. 

Si 20 

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. 

 

Si 

 

8 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.6. Polinomios. Operacións. 

Descomposición en factores. 

 

B2.7. Ecuacións lineais, cadráticas e 

reducibles a elas, exponenciais e 

logarítmicas. Aplicacións. 

 

B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e 

segundo grao con dúas incógnitas. 

Clasificación. Aplicacións. Interpretación 

xeométrica. 

 

B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres 

incógnitas: método de Gauss. 

 

B2.10. Formulación e resolución de 

problemas das ciencias sociais mediante 

sistemas de ecuacións lineais. 

B2.3. Transcribir a linguaxe 

alxébrica ou gráfica situacións 

relativas ás ciencias sociais, e 

utilizar técnicas matemáticas e 

ferramentas tecnolóxicas apropiadas 

para resolver problemas reais, 

dando unha interpretación das 

solucións obtidas en contextos 

particulares. 

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para 

representar situacións formuladas en contextos reais. 

Si, formula e 

resolve 

ecuacións e 

sistemas 

 

25 

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais 

mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

Si 25 

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada 

dos resultados obtidos e exponos con claridade. 

 

Si 

 

25 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.1. Resolución de problemas e 

interpretación de fenómenos sociais e 

económicos mediante funcións. 

 

B3.2. Funcións reais de variable real. 

Expresión dunha función en forma 

alxébrica, por medio de táboas ou de 

gráficas. Características dunha función. 

 

B3.3. Identificación da expresión analítica e 

gráfica das funcións reais de variable real 

(polinómicas, exponencial e logarítmica, 

valor absoluto, parte enteira, e racionais e 

irracionais sinxelas) a partir das súas 

características. Funcións definidas a anacos. 

 

B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e 

cadrática. Aplicación a problemas reais. 

B3.1. Interpretar e representar 

gráficas de funcións reais tendo en 

conta as súas características e a súa 

relación con fenómenos sociais. 

 

B3.2. Interpolar e extrapolar valores 

de funcións a partir de táboas, e 

coñecer a utilidade en casos reais. 

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. 

Si 10 

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. 

Si 10 

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. 

Si 10 

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante 

interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e 

interprétaos nun contexto. 

Si, 

interpolación 

lineal e 

cadrática 

6 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función 

nun punto. Cálculo de límites sinxelos. O 

límite como ferramenta para o estudo da 

continuidade dunha función. Aplicación ao 

estudo das asíntotas. 

 

B3.3. Calcular límites finitos e 

infinitos dunha función nun punto 

ou no infinito, para estimar as 

tendencias. 

 

B3.4. Coñecer o concepto de 

continuidade e estudar a 

continuidade nun punto en funcións 

polinómicas, racionais, logarítmicas 

e exponenciais. 

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha 

función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias 

dunha función. 

Si, casos 

sinxelos 

10 

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas 

dunha función en problemas das ciencias sociais. 

Si 4 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade 

da función nun punto para extraer conclusións en situacións 

reais. 

Si, tamén en 

funcións a 

anacos 

 

6 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.6. Taxa de variación media e taxa de 

variación instantánea. Aplicación ao estudo 

de fenómenos económicos e sociais. 

Derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica. Recta tanxente a 

unha función nun punto. 

 

B3.7. Función derivada. Regras de 

derivación de funcións elementais sinxelas 

que sexan suma, produto, cociente e 

composición de funcións polinómicas, 

exponenciais e logarítmicas 

B3.5. Coñecer e interpretar 

xeometricamente a taxa de variación 

media nun intervalo e nun punto 

como aproximación ao concepto de 

derivada, e utilizar as regra de 

derivación para obter a función 

derivada de funcións sinxelas e das 

súas operacións. 

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. 

Si 15 

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. 

Si 

 

15 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.1. Estatística descritiva bidimensional: 

táboas de continxencia. 

 

B4.2. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais. 

 

B4.3. Distribucións condicionadas. 

 

B4.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais e condicionadas. 

 

B4.5. Independencia de variables 

estatísticas. 

 

B4.6. Dependencia de dúas variables 

estatísticas. Representación gráfica: nube de 

puntos. 

 

B4.7. Dependencia lineal de dúas variables 

estatísticas. Covarianza e correlación: 

cálculo e interpretación do coeficiente de 

correlación lineal. 

 

B4.8. Regresión lineal. Predicións 

estatísticas e fiabilidade destas. Coeficiente 

de determinación 

B4.1. Describir e comparar 

conxuntos de datos de distribucións 

bidimensionais, con variables 

discretas ou continuas, procedentes 

de contextos relacionados coa 

economía e outros fenómenos 

sociais, e obter os parámetros 

estatísticos máis usuais mediante os 

medios máis axeitados (lapis e 

papel, calculadora, folla de cálculo) 

e valorando a dependencia entre as 

variables. 

 

B4.2. Interpretar a posible relación 

entre dúas variables e cuantificar a 

relación lineal entre elas mediante o 

coeficiente de correlación, 

valorando a pertinencia de axustar 

unha recta de regresión e de realizar 

predicións a partir dela, avaliando a 

fiabilidade destas nun contexto de 

resolución de problemas 

relacionados con fenómenos 

económicos e sociais. 

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. 

Si 15 

MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 

máis usuais en variables bidimensionais para aplicalos en 

situacións da vida real. 

Si, con lapis e 

papel, 

calculadora e 

folla de cálculo 

15 

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. 

Si 6 

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. 

Si 6 

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. 

Si 15 

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. 

Si 10 

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. 

Si 15 

MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de 

dúas variables e obtén predicións a partir delas. 

Si 6 

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. 

Si 

 

6 

 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.9. Sucesos. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante a regra 

de Laplace e a partir da súa frecuencia 

relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 

B4.10. Aplicación da combinatoria ao 

cálculo de probabilidades. 

 

B4.11. Experimentos simples e compostos. 

Probabilidade condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 

B4.12. Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidade. Media, 

varianza e desviación típica. 

 

B4.13. Distribución binomial. 

Caracterización e identificación do modelo. 

Cálculo de probabilidades. 

 

B4.14. Variables aleatorias continuas. 

Función de densidade e de distribución. 

Interpretación da media, varianza e 

desviación típica. 

 

B4.15. Distribución normal. Tipificación da 

distribución normal. Asignación de 

probabilidades nunha distribución normal. 

 

B4.16. Cálculo de probabilidades mediante 

aproximación da distribución binomial pola 

normal. 

 

B4.17. Identificación das fases e as tarefas 

dun estudo estatístico. Análise e descrición 

de traballos relacionados coa estatística, 

interpretando a información, e detectando 

erros e manipulacións. 

B4.3. 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, 

empregando os resultados 

numéricos obtidos na toma de 

decisións en contextos relacionados 

coas ciencias sociais. 

 

B4.4. Identificar os fenómenos que 

poden modelizarse mediante as 

distribucións de probabilidade 

binomial e normal, calculando os 

seus parámetros e determinando a 

probabilidade de sucesos asociados. 

 

B4.5. Utilizar o vocabulario 

axeitado para a descrición de 

situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando un conxunto 

de datos ou interpretando de xeito 

crítico informacións estatísticas 

presentes nos medios de 

comunicación, a publicidade e 

outros ámbitos, e detectar posibles 

erros e manipulacións tanto na 

presentación dos datos coma das 

conclusións. 

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. 

Si 14 

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. 

Si 4 

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. 

Si. Tamén 

constrúe o 

histograma e o 

polígono de 

frecuencias 

4 

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. 

Si 15 

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. 

Si 15 

MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse 

mediante unha distribución normal, e valora a súa importancia 

nas ciencias sociais. 

Si 15 

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. 

 15 

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. 

Si 5 

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situacións relacionadas co azar e a estatística. 

Si 20 

MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de 

informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes na 

vida cotiá. 

Si 

 

20 

 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL (MACS1B4.5.1.) 
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1.9. MATEMÁTICAS II, 2º BACH 

 

1.9.1. Obxectivos 

Os obxectivos concretos que se pretenden acadar coa materia Matemáticas II son: 

• Utilizar os conceptos, propiedades e procedementos adecuados para atopar e 

interpretar características destacadas de funcións expresadas analiticamente. 

• Aplicar o concepto e o cálculo de límites e derivadas ao estudo de fenómenos 

naturais e tecnolóxicos, á resolución de problemas de optimización e a 

representación de funcións 

• Aplicar o cálculo de integrais á medida de áreas de rexións planas limitadas por 

rectas e curvas sinxelas que sexan facilmente representables. 

• Utilizar as matrices como instrumento para representar e interpretar datos e relacións 

e, en xeral, para resolver situacións diversas, en particular na resolución de sistemas 

de ecuacións lineais. 

• Expresar situacións da xeometría en linguaxe vectorial e matricial e utilizar as 

operacións con vectores e matrices para resolver problemas, dando unha 

interpretación das solucións. 

• Utilizar as ferramentas alxébricas para resolver problemas afíns e métricos no 

espazo. 

• Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples e compostos, dependentes ou 

independentes, utilizando as propiedades da probabilidade, técnicas de reconto 

directo, diagramas de árbore ou táboas de continxencia. 

• Clasificar as variables aleatorias en discretas e continuas, en particular as 

distribucións binomiais e normais, e utilizar as súas propiedades para o cálculo de 

probabilidades e a resolución de problemas. 

• Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios das 

matemáticas na resolución de problemas e para enfrontarse a situacións novas 

manifestando unha actitude crítica, sen prexuízos. 

 

1.9.2. Secuenciación de contidos e xustificación. 

Comezarase coa parte de Análise, para enlazar a materia deste ano coa do curso 

anterior. A continuación tratarase a parte de Álxebra, que dotará o alumno de 
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importantes ferramentas para abordar o bloque de Xeometría. Rematarase o curso co 

bloque de Estatística e Probabilidade.  

Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (49 sesións): Unidades 1. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 2 e primeira parte da unidade 3. 

3ª AVALIACIÓN (20 sesións): Segunda parte da unidade 3 e unidades 4 e 5. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas:
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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. 

 

B3.4. 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). 

 

B3.5. Integral definida. Teoremas do valor 

medio e fundamental do cálculo integral. 

Regra de Barrow. Aplicación ao cálculo de 

áreas de rexións planas. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha 

función nun punto ou nun intervalo, 

aplicando os resultados que se 

derivan diso 

 

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. 

 

B3.3. Calcular integrais de funcións 

sinxelas aplicando as técnicas 

básicas para o cálculo de primitivas. 

 

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. 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e 

representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 

Si 

 

14 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á 

resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

Si 30 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver 

indeterminacións no cálculo de límites. 

Si 10 

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. 

Si 6 

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

primitivas de funcións. 

Si 20 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e 

curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

Si 10 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para 

representar e resolver problemas de áreas de recintos limitados 

por funcións coñecidas. 

Lapis e papel 10 

Competencias Básicas: CMCCT, CD (MA1B5.1.5), CCL (MA1B5.3.1.) 
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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 Cramer. Aplicación á resolución de 

problemas. 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as 

operacións con matrices para describir 

e interpretar datos e relacións na 

resolución de problemas diversos. 

 

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. 

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. 

Si 

 

14 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as 

propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 

manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

Si 10 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, 

aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

Si 10 

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz 

teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

Si 6 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 

representados matricialmente e interpreta os resultados 

obtidos 

Si 6 

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. 

Si 6 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.1. Vectores no espazo tridimensional. 

Operacións. Base, 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. 

 

B4.3. Posicións relativas (incidencia, 

paralelismo e perpendicularidade entre 

rectas e planos). 

 

B4.4. Propiedades métricas (cálculo de 

ángulos, distancias, áreas e volumes). 

B4.1. Resolver problemas xeométricos 

espaciais, utilizando vectores. 
 

B4.2. Resolver problemas de 

incidencia, paralelismo e 

perpendicularidade entre rectas e 

planos utilizando as ecuacións da recta 

e do plano no espazo. 

 

B4.3. Utilizar os produtos entre 

vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas e volumes, calculando 

o seu valor e tendo en conta o seu 

significado xeométrico. 

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. 

Si 

 

14 

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. 

Si 14 

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. 

Si 14 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas 

no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 

Si 14 

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

diferentes situacións. 

Si 14 

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous 

vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as 

propiedades. 

Si 14 

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu 

significado xeométrico, a súa expresión analítica e as 

propiedades. 

Si 10 

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. 

Si 14 

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar e estudar 

situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a 

esfera. 

Non 1 

Competencias Básicas: CMCCT 
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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. 

 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun 

estudo estatístico. Análise e descrición de 

traballos relacionados coa estatística e o 

azar, intepretando a información e 

detectando erros e manipulacións. 

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. 

 

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. 

 

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. 

Si 

 

7 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que 

constitúen unha partición do espazo mostral. 

Si 7 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 

aplicando a fórmula de Bayes. 

Si 7 

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. 

Si 7 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(MA2B5.3.1) 
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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. 

 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun 

estudo estatístico. Análise e descrición de 

traballos relacionados coa estatística e o 

azar, intepretando a información e 

detectando erros e manipulacións. 

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. 

 

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. 

 

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse 

mediante a distribución binomial, obtén os seus parámetros e 

calcula a súa media e desviación típica. 

Si 

 

7 

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. 

Si 7 

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da 

distribución normal e valora a súa importancia no mundo 

científico. 

Si 7 

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. 

Si 7 

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 

Si 7 

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. 

Si 7 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(MA2B5.3.1) 
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1.10. MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II, 2º BACH 

 

1.10.1. Obxectivos 

Os obxectivos concretos que se pretenden acadar coa materia Matemáticas Aplicadas ás 

Ciencias Sociais II son: 

• Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para 

representar e interpretar datos estruturados en forma de táboas ou grafos. 

• Traducir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas: matrices, sistemas de ecuacións lineais e 

programación lineal bidimensional, interpretando criticamente o significado das 

solucións obtidas. 

• Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais susceptibles de ser 

descritos mediante unha función, a partir do estudo cualitativo e cuantitativo das 

súas propiedades máis características.  

• Utilizar o cálculo de derivadas como ferramenta para obter conclusións do 

comportamento dunha función e para resolver problemas de optimización tirados de 

situacións reais de carácter económico ou social. 

• Utilizar o cálculo integral para calcular áreas. 

• Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples e compostos, dependentes ou 

independentes, utilizando as propiedades da probabilidade, técnicas de reconto 

directo, diagramas de árbore ou táboas de continxencia. 

• Clasificar as variables aleatorias en discretas e continuas, en particular as 

distribucións binomiais e normais, e utilizar as súas propiedades para o cálculo de 

probabilidades e a resolución de problemas. 

• Deseñar e desenvolver estudos estatísticos de fenómenos sociais que permitan 

estimar parámetros cunha confianza e exactitude prefixadas e inferir conclusións en 

canto ao comportamento da poboación estudada. 

• Analizar de forma crítica informes estatísticos recollidos dos medios de 

comunicación e outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto na 

presentación dos datos coma nas conclusións. 
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• Recoñecer a presenza das matemáticas na vida diaria e aplicar os coñecementos 

adquiridos a situacións novas, deseñando, utilizando e contrastando distintas 

estratexias e ferramentas matemáticas para o seu estudo e tratamento. 

 

1.10.2. Secuenciación de contidos e xustificación 

Comezarase coa parte de Aritmética e Álxebra por ser base para o desenrolo das 

seguintes xa que dotará o alumno de ferramentas para a resolución de problemas. Logo 

abordarase o bloque de Análise e finalmente o de Estatística e probabilidade, utilizando 

algúns dos coñecementos estudados no bloque de Análise.  

Concretamente teríamos: 

1ª AVALIACIÓN (49 sesións): Unidades 1 e 2. 

2ª AVALIACIÓN (44 sesións): Unidades 3. 

3ª AVALIACIÓN (20 sesións): Unidades 4 e 5. 

O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o 

curso. A continuación expóñense as unidades didácticas. 
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B2.1. Estudo das matrices como ferramenta 

para manexar e operar con datos 

estruturados en táboas. Clasificación de 

matrices. 

 

B2.2. Operacións con matrices. 

 

B2.3. Rango dunha matriz. 

 

B2.4. Matriz inversa. 

 

B2.5. Método de Gauss. 

 

B2.6. Determinantes ata orde 3. 

 

B2.7. Aplicación das operacións das 

matrices e das súas propiedades na 

resolución de problemas en contextos reais. 

B2.1. Organizar información 

procedente de situacións do ámbito 

social utilizando a linguaxe matricial, e 

aplicar as operacións con matrices 

como instrumento para o tratamento da 

devandita información. 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 

procedente do ámbito social para poder resolver problemas 

con maior eficacia. 

Si 

 

14 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 

datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas 

de ecuacións lineais. 

Si 10 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as 

propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 

manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B2.8. Representación matricial dun sistema 

de ecuacións lineais: discusión e resolución 

de sistemas de ecuacións lineais (ata tres 

ecuacións con tres incógnitas). Método de 

Gauss. 

 

B2.9. Resolución de problemas das ciencias 

sociais e da economía. 

 

B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas 

incógnitas. Sistemas de inecuacións. 

Resolución gráfica e alxébrica. 

 

B2.11. Programación lineal bidimensional. 

Rexión factible. Determinación e 

interpretación das solucións óptimas. 

 

B2.12. Aplicación da programación lineal á 

resolución de problemas sociais, 

económicos E demográficos 

B2.1. Organizar información 

procedente de situacións do ámbito 

social utilizando a linguaxe matricial, e 

aplicar as operacións con matrices 

como instrumento para o tratamento da 

devandita información. 

 

B2.2. Transcribir problemas 

expresados en linguaxe usual á 

linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas 

determinadas (matrices, sistemas de 

ecuacións, inecuacións e programación 

lineal bidimensional), interpretando 

criticamente o significado das 

solucións obtidas. 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 

procedente do ámbito social para poder resolver problemas 

con maior eficacia. 

Si 

 

10 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar 

datos facilitados mediante táboas e para representar sistemas 

de ecuacións lineais. 

Si 20 

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións 

indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 

ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 

ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa 

posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

Si 10 

MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación 

lineal bidimensional para resolver problemas de 

optimización de funcións lineais que están suxeitas a 

restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do 

problema 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da 

continuidade en funcións elementais e 

definidas a anacos 

 

B3.2. Aplicacións das derivadas ao 

estudo de funcións polinómicas, 

racionais e irracionais sinxelas, 

exponenciais e logarítmicas. 

 

B3.3. Problemas de optimización 

relacionados coas ciencias sociais e a 

economía. 

 

B3.4. Estudo e representación gráfica de 

funcións polinómicas, racionais, 

irracionais, exponenciais e logarítmicas 

sinxelas a partir das súas propiedades 

locais e globais. 

 

B3.5. Concepto de primitiva. Integral 

indefinida. Cálculo de primitivas: 

propiedades básicas. Integrais 

inmediatas. 

 

B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. 

Regra de Barrow. 

B3.1. Analizar e interpretar fenómenos 

habituais das ciencias sociais de xeito 

obxectivo traducindo a información á 

linguaxe das funcións, e describilo 

mediante o estudo cualitativo e 

cuantitativo das súas propiedades máis 

características. 

 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para 

obter conclusións acerca do 

comportamento dunha función, para 

resolver problemas de optimización 

extraídos de situacións reais de carácter 

económico ou social e extraer conclusións 

do fenómeno analizado. 

 

B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na 

medida de áreas de rexións planas 

limitadas por rectas e curvas sinxelas que 

sexan doadamente representables, 

utilizando técnicas de integración 

inmediata. 

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas 

formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o 

estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos 

eixes, etc. 

Si 

 

20 

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas 

racionais, exponenciais e logarítmicas. 

Si 10 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha 

función elemental ou definida a anacos utilizando o 

concepto de límite. 

Si 10 

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión 

alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades 

locais ou globais, e extrae conclusións en problemas 

derivados de situacións reais. 

Si 30 

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre 

fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 

interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

Si 10 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de 

integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

Si 10 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para 

calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou 

dúas curvas. 

Si 10 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.1. Afondamento na teoría da 

probabilidade. Axiomática de 

Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante a 

regra de Laplace e a partir da súa 

frecuencia relativa. 

 

B4.2. Experimentos simples e 

compostos. Probabilidade condicionada. 

Dependencia e independencia de 

sucesos. 

 

B4.3. Teoremas da probabilidade total e 

de Bayes. Probabilidades iniciais e finais, 

e verosimilitude dun suceso. 

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples e 

compostos, utilizando a regra de Laplace en 

combinación con diferentes técnicas de 

reconto persoais, diagramas de árbore ou 

táboas de continxencia, a axiomática da 

probabilidade e o teorema da probabilidade 

total, e aplica o teorema de Bayes para 

modificar a probabilidade asignada a un 

suceso (probabilidade inicial) a partir da 

información obtida mediante a 

experimentación (probabilidade final), 

empregando os resultados numéricos obtidos 

na toma de decisións en contextos 

relacionados coas ciencias sociais 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 

experimentos simples e compostos mediante a regra de 

Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 

Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

Si 

 

8 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 

partir dos sucesos que constitúen unha partición do 

espazo mostral. 

Si 8 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 

aplicando a fórmula de Bayes. 

Si 8 

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa 

toma de decisións en condicións de incerteza en función 

da probabilidade das distintas opcións. 

Si 2 

Competencias Básicas: CMCCT 
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B4.4. Poboación e mostra. Métodos de 

selección dunha mostra. Tamaño e 

representatividade dunha mostra. 

 

B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros 

dunha poboación e estatísticos obtidos a 

partir dunha mostra. Estimación puntual. 

 

B4.6. Media e desviación típica da media 

mostral e da proporción mostral. 

Distribución da media mostral nunha 

poboación normal. Distribución da media 

mostral e da proporción mostral no caso de 

mostras grandes. 

 

B4.7. Estimación por intervalos de 

confianza. Relación entre confianza, erro e 

tamaño mostral. 

 

B4.8. Intervalo de confianza para a media 

poboacional dunha distribución normal con 

desviación típica coñecida. 

 

B4.9. Intervalo de confianza para a media 

poboacional dunha distribución de modelo 

descoñecido e para a proporción no caso de 

mostras grandes. 

 

B4.10. Identificación das fases e das 

tarefas dun estudo estatístico. Elaboración 

e presentación da información estatística. 

Análise e descrición de traballos 

relacionados coa estatística e o azar, 

interpretando a información e detectando 

erros e manipulacións. 

B4.2. Describir procedementos 

estatísticos que permiten estimar 

parámetros descoñecidos dunha 

poboación cunha fiabilidade ou un erro 

prefixados, calculando o tamaño 

mostral necesario e construíndo o 

intervalo de confianza para a media 

dunha poboación normal con 

desviación típica coñecida e para a 

media e proporción poboacional, cando 

o tamaño mostral é suficientemente 

grande 

 

B4.3. Presentar de forma ordenada 

información estatística utilizando 

vocabulario e representacións 

adecuadas, e analizar de xeito crítico e 

argumentado informes estatísticos 

presentes 

nos medios de comunicación, na 

publicidade e noutros ámbitos, 

prestando especial atención á súa ficha 

técnica e detectando posibles erros e 

manipulacións na súa presentación e 

conclusións. 

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a 

partir do seu proceso de selección. 

Si 

 

4 

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, 

varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e 

aplícao a problemas reais. 

Si 8 

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución 

da media mostral e da proporción mostral, aproximándoas pola 

distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e 

aplícao a problemas de situacións reais 

Si 8 

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 

confianza para a media poboacional dunha distribución normal 

con desviación típica coñecida. 

Si 8 

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de 

confianza para a media poboacional e para a proporción no 

caso de mostras grandes. 

Si 8 

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de 

confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes tres 

elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións 

reais. 

Si 4 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar 

parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as 

inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións 

axeitadas. 

Si 8 

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha 

técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

Si 4 

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado 

información estatística presente nos medios de comunicación e 

noutros ámbitos da vida cotiá. 

Si 4 

Competencias Básicas: CMCCT, CCL(MACS2B4.3.1), CSC (MACS2B4.3.3) 
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2. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

2.1 Criterios, procedementos e instrumentos de avaliación 

Os criterios de avaliación para as materias troncais e optativas veñen especificados no 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño. 

A avaliación será continua e con ela observarase o grao de consecución dos estándares de 

aprendizaxe. Comezará cunha avaliación inicial, que terá lugar nos primeiros días do curso, e 

na que se comprobaran os coñecementos previos dos alumnos de cada grupo. Os resultados só 

se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino - aprendizaxe e, 

polo tanto, non afectará ás cualificacións dos alumnos. Esta avaliación realizarase a través da 

resolución dunha proba escrita por cada alumno e/ou coa observación directa dos alumnos na 

aula. 

O proceso de avaliación continuará ó longo do curso. O profesor observará o progreso do 

proceso de ensino - aprendizaxe a través da: 

• Interacción na aula (observarase o grao de atención, a participación e o esforzo do 

alumnado). 

• Corrección das probas escritas e orais. 

Realizarase como mínimo unha proba escrita ou exame por avaliación, na cal, de 

acordo co plan de mellora da competencia lingüística do centro valoraranse a 

presentación e a limpeza na proba e a corrección ortográfica e gramatical,  podendo 

restar ate un máximo de 1 punto en cada proba por estes aspectos (en concreto cada 

falta de ortografía restará 0,1 puntos).   

Se algún alumno é descuberto copiando ou facendo trampas nalgunha proba obterá 

unha cualificación de cero nese proba.  

• Preguntas na clase, que servirán para valorar os coñecementos teórico-prácticos 

acadados polo alumno e o emprego axeitado da ferramenta matemática, así coma o 

rigor no razoamento desenvolvido e a linguaxe empregada. 

• Realización de exercicios e problemas prácticos propostos ao alumno, con ou sen 

previo aviso, referidos aos estándares en curso. 
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• Corrección do caderno de clase (o profesor comprobará a realización ou non das 

tarefas encomendadas para a casa, se o alumno toma apuntes, o nivel de expresión 

escrita, a ortografía, a caligrafía, se realiza esquemas, resumes, subliñados, e o coidado  

que emprega en levar ó día o seu caderno) 

• Corrección dos distintos traballos que se vaian propondo (a realizar por escrito ou 

coa axuda de programas informáticos coma folla de cálculo ou xeoxebra): se algún 

alumno entrega algún traballo non orixinal obterá unha cualificación de cero nese 

traballo.  

A mediados e a finais de cada trimestre, de acordo coa normativa vixente e os documentos do 

centro, os profesores informarán aos pais e aos alumnos dos progresos destes no proceso de 

aprendizaxe. 

Ao remate do curso valorarase o rendemento académico do alumnado, así como a súa 

dedicación e esforzo, mediante a cualificación final, que se determinará de acordo aos 

criterios que se detallan en apartados seguintes. 

 

2.2. Actividades de recuperación 

Ó longo do curso realizaranse actividades de repaso dos contidos xa impartidos, sempre 

relacionándoas cos contidos que se estean traballando no momento, para axudar a acadar os 

mínimos esixibles a aqueles alumnos que no seu momento obtiveron unha avaliación 

negativa. De ser necesario estes alumnos realizarán unha proba de recuperación da que se 

falará no apartado seguinte cando se explican os criterios de cualificación. 

 

2.3 Criterios de cualificación e promoción para as materias de ESO e para as materias 

troncais do Bacharelato  

       2.3.1    Criterios na ESO 

                      Cualificación de cada trimestre  

           Calcularase a seguinte media ponderada: 

• Nota media das probas escritas → 80%  
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• Actitude: entrega de traballos, realización de tarefas encomendadas, 

esforzo, interese, participación → 20%      

A nota do trimestre obterase aproximando a anterior media a un numero enteiro entre 1 e 10. 

A aproximación farase por exceso ou por defecto tendo en conta o interese mostrado polo 

alumno de cara  á materia.   

         2.3.2    Criterios no Bacharelato 

                        Cualificación de cada trimestre  

• 1º Bacharelato.- Como xa se dixo anteriormente, o profesor  fará 

como mínimo unha proba por trimestre e no caso de facer máis a 

cualificación será a media aritmética. 

• 2º Bacharelato.- Mínimo unha proba por trimestre, e si o profesor o 

considera oportuno poderá facer dúas probas acumulando materia 

cun peso do 30 % para a primeira e 70 % a segunda.      

A nota do trimestre obterase aproximando, por exceso ou defecto, a anterior media a un 

numero enteiro entre 0 e 10, segundo a súa actitude cara á materia.                      

 

Cualificación final  

Calcularase a  media aritmética das notas dos tres trimestres*, sempre que estas sexan maiores 

ou iguales a 3**  (para este cálculo terase en conta a nota de cada trimestre con dous 

decimais, non a aproximada a un número enteiro). A nota final obterase aproximando esta 

media a un número enteiro entre 1 e 10 (entre 0 e 10 para os alumnos de Bacharelato). A 

aproximación farase por exceso ou por defecto tendo en conta a interese mostrada polo 

alumno de cara á materia. 

* Se o alumno o precisa porque se atopa nalgunha das seguintes situacións: 

o non acadou o 3 nalgún trimestre 

o a nota media dos tres trimestres é menor a 5 

poderá facer a recuperación dese trimestre, e no mes de xuño a unha proba de recuperación dividida 

en tres partes (unha por trimestre, cada alumno realizará as partes que precise) que se realizará nun 

ou varios días; e a nota do trimestre substituirase (se e só se o cambio favorece ó alumno) pola  da 

recuperación. 



107 
 

** Se despois das probas de recuperación o alumno non acadou o 3 nalgún dos tres trimestres, a súa 

nota final será como máximo 4. 

Observacións: Se algún dos alumnos asiste a clases de reforzo a nota decidirase, sempre 

seguindo os anteriores criterios, entre os dous profesores que lle imparten a materia. 

  

2.4 Perda da avaliación continua 

No caso de que algún alumno, segundo o regulamento do centro, perda o dereito á avaliación 

continua, convocarase a unha reunión ós membros do departamento de matemáticas e do 

departamento de orientación, e decidirase que tipo/s de proba/s se realizaran para que o 

alumno sexa avaliado. 

2.5 Probas extraordinarias de setembro 

Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria do mes de xuño poderán 

realizar unha proba no mes de setembro, nas datas establecidas pola Consellería de Educación 

e segundo o calendario e o horario fixado polo Centro.  

Esta proba será escrita, valorarase de 1 a 10 (de 0 a 10 para os alumnos de bacharelato) e nela 

rexeran os mesmos criterios de avaliación e mínimos esixibles durante o ano.  

 

 

3. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, 

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

O departamento de Matemáticas establece un plan de traballo para orientar o estudo dos 

alumnos que, aínda que pasaron ó seguinte curso, non acadaron unha avaliación positiva 

nalgunha das materias que imparte o departamento. Con este plan procúrase que este 

alumnado adquira aquelas capacidades e contidos conceptuais que se consideran 

imprescindíbeis para acadar os obxectivos do novo curso. 

O plan consistirá en:  

• Seguimento deste alumnado por parte do profesor que lle imparte a materia no novo 

curso. 

• Realización de exercicios de repaso na aula ao comezo de cada unidade, traballando os 

aspectos conectados co curso anterior. 
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• Realización por parte do alumno dun boletín de exercicios, deseñados polo 

departamento, centrado en traballar aquelas capacidades que se consideran 

imprescindibles do curso anterior. 

• Realización de 3 probas escritas, unha en cada trimestre (os referentes dos exames 

serán os graos mínimos a acadar nos estándares de aprendizaxe e as actividades do 

boletín de exercicios) e dunha proba de recuperación a final de curso. 

O alumno será avaliado ó longo do curso tendo en conta que os criterios de avaliación e os 

mínimos esixibles corresponderanse cos especificados nesta programación para cada materia. 

Os criterios de cualificación da materia pendente serán os seguintes: 

Criterios de cualificación e promoción para as materias pendentes 

 

 Cualificación de cada trimestre  

A nota do trimestre obterase aproximando a nota da proba escrita a un numero enteiro, entre 1 

e 10 no ESO,  ou entre 0 e 10 no Bacharelato. A aproximación farase por exceso ou por 

defecto tendo en conta o interese mostrado polo alumno de cara á materia.  

Cualificación final  

Calcularase a  media aritmética das notas dos tres trimestres*, sempre que estas sexan maiores 

ou iguales a 3**  (para este cálculo terase en conta a nota de cada trimestre con dous 

decimais, non a redondeada a un número enteiro). A nota final obterase aproximando esta 

media a un numero enteiro entre 1 e 10 (entre 0 e 10 para os alumnos de Bacharelato). 

* Se o alumno o precisa porque se atopa nalgunha das seguintes situacións: 

o non acadou o 3 nalgún trimestre 

o a nota media dos tres trimestres é menor a 5 

poderá acudir no mes de maio a unha proba de recuperación dividida en tres partes (unha por 

trimestre, cada alumno realizará as partes que precise); e a nota do trimestre substituirase (se e só se 

o cambio favorece ó alumno) pola nota da recuperación . 

 

** Se despois das probas de recuperación o alumno non acadou o 3 nalgún dos tres trimestres, a súa 

nota final será como máximo 4. 


