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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
A programación que se presenta neste documento para a materia de Matemáticas da E.S.O. e de 

bacharelato,  vai dirixida a dous grupos de 2º ESO, dous grupos de 4º ESO de Matemáticas orientadas as 
ensinanzas académicas, dous grupos de 2º bacharelato científico–tecnolóxico e un grupo de 2º bacharelato 
científico–tecnolóxico de adultos.  
Ademais en cada un dos catro niveis  da ESO  haberá un agrupamento específico. 
Esta programación vaise desenvolver no I.E.S.Politécnico de Vigo, situado no centro da cidade de Vigo. 
Compoñen a oferta educativa deste instituto a E.S.O., o Bacharelato Científico-Tecnolóxico , o  Bacharelato 
de Artes, a Formación profesional básica (FPB) e diversos ciclos formativos. 
Os centros adscritos son: Celso Emilio Ferreiro e o centro Ramón y Cajal 

 
 
 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE DA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía(CMCCT); competencia dixital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociais e cívicas 
(CSC); sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE); conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 
Na  área de Matemáticas incidiremos no entrenamento de todas as competencias de maneira sistemática 
facendo fincapé nos descritores máis afines  a ela. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxía 
Esta área posibilita en todos e cada un dos seus aspectos a competencia matemática, a partir do 
coñecemento dos contidos e a súa variedade de procedementos de cálculo, análise, medida e estimación 
da realidade.  
Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  
•  Recoñecer  a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.  
•  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o que 
ocorre o noso redor. 
•  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 
•  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
•  Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

 
Comunicación lingüística 
Para fomentar o seu desenrolo  insistiremos na incorporación do esencial da linguaxe matemática a 
expresión habitual e na adecuada precisión no seu uso. 

    Os descritores que priorizaremos serán: 
•  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
•  Respectar  as normas de  comunicación en calquera contexto: turno de palabra, escoita atenta o 
interlocutor… 

 
Competencia dixital  
A lectura e creación de gráficas, a organización da información en forma analítica e comparativa,  a 
modelización da realidade, a introdución o  linguaxe gráfico e estatístico, o uso de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas e outros procesos matemáticos contribúen o  desenrolo de esta competencia. 
 
Traballaremos os seguintes descritores: 
•  Elaborar e  publicitar información propia derivada da obtida a través de medios tecnolóxicos. 
•  Comprender os mensaxes dos medios de comunicación. 
•  Utilizar os distintos canais de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 
•  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
•  Aplicar criterios éticos no  uso das tecnoloxías. 
•  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
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Conciencia e expresións culturais 
A aportación matemática faise  presente en multitude de producións artísticas, así como as súas estratexias 
e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades.  
Mediante o traballo matemático os estudantes poderán comprender diversas manifestacións artísticas 
sendo capaz de utilizar  os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias obras. 
Traballaremos os  descritores:  
•  Mostrar respeto hacia o patrimonio cultural mundial e hacia as persoas que  contribuíron  ao seu  
desenrolo. 
•  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotidiano. 
•  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.  
•  Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.  
•  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
 
Competencias sociais e cívicas 
A  utilización de estratexias persoais de cálculo e de resolución de problemas facilita aceptar outros puntos 
de vista, o que é indispensable a  hora de realizar un traballo cooperativo e en equipo. Recoñecer e valorar  
aportacións alleas, enriquece os estudantes. 
Entrenaremos os seguintes descritores:  
•  Desenrolar capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo, e para a resolución 
de conflitos.  
•  Recoñecer riqueza  na diversidade de opinións e ideas.  
•  Concibir una escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
•  Involucrarse o promover accións cun fin social.  

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
As estratexias matemáticas como a resolución de problemas, que inclúen planificación, xestión do tempo e  
dos recursos,  valoración dos resultados e  argumentación para  defender o proceso e os resultados, 
axúdanos o desenrolo desta competencia. 
Os descritores que entrenaremos son:   
•  Optimizar recursos persoais. 
•  Asumir as responsabilidades encomendadas.  
•  Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos. 
•  Encontrar posibilidades no entorno que outros non aprecian. 
•  Asumir riscos no desenrolo dos proxectos.  
•  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
 
Aprender a aprender 
A autonomía na resolución de problemas en Matemáticas, xunto ca verbalización do proceso de resolución 
axuda a  reflexión sobre o aprendido, favorecendo esta competencia. 
Os descritores que entrenaremos serán: 
•  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, 
funcións executivas  
•  Desenrolar estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos  
•  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe e aplicalas  para mellorar o  
pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente 
•  Planificar os recursos necesarios e os pasos que se  han de realizar no proceso de aprendizaxe. 
•  Seguir os pasos establecidos  e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados 
intermedios. 
•  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
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3. PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA DA E.S.O. 
 

3.1 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA DE 2º E.S.O. 
 

Unidade 1: Os números naturais 

TEMPORALIZACIÓN: SetembroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 1. Coñecer os números naturais e as súas operacións e aplicalos na resolución de situacións cotiás. 

 2. Identificar relacións de divisibilidade e aplicalas na análise e as aplicacións dos números naturais e as 
súas operacións. 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 
f 
g 
h 

Sistemas de 
numeración 

- O conxunto dos 
números naturais. 
Orde e represen-    

tación. 
- -  Distintos 
sistemas de  
numeración. 

Sistema binario. 
Sistema 

sesaxesimal. 
Divisibilidade 

-  - A relación de 
divisibilidade. 

-  - Múltiplos e 
divisores. 

-  - Criterios de 
divisibilidade por 
2, 3 e 9, 5 e 10, 

11. 
Números primos 

e compostos 
  - Números primos 

e números 
compostos. 

Identificación. 
  - Descomposición 

en factores 
primos. 

-  - Relacións de 
divisibilidade 

entre números 
descompostos 

en factores. 
Máximo común 

1.  Coñecer 
diferentes sistemas 

de numeración e 
identificar as súas 

utilidades e as súas 
diferenzas. 

1.1.  Traduce 
números do 
sistema de 
numeración 

decimal a outros 
sistemas de 

numeración e 
viceversa. CMCCT 

CD, 
CCEC 

Traducir números do 
sistema de 

numeración decimal a 
outros sistemas de 

numeración e 
viceversa. 

1.2.  Expresa 
cantidades de 

tempo e 
medidas 

angulares nas 
formas 

complexa e 
incomplexa. 

Expresar cantidades 
de tempo e medidas 

angulares nas formas 
complexa e 
incomplexa. 

2. Identificar 
relacións de 

divisibilidade entre 
números naturais. 
Coñecer e aplicar 

os criterios de 
divisibilidade. 

2.1.  Recoñece 
se un número é 

múltiplo ou 
divisor doutro. 

CCL, 
CMCCT 

CAA 

Recoñecer se un 
número é múltiplo ou 

divisor doutro. 

2.2.  Obtén o 
conxunto dos 
divisores dun 

número. 

Obtér o conxunto dos 
divisores dun número. 

2.3.  Acha 
múltiplos dun 

número, dadas 
unhas 

condicións. 

Achar múltiplos dun 
número, dadas unhas 

condicións 

2.4.  Aplica os 
criterios de 

divisibilidade. 
Aplicar os criterios de 

divisibilidade 

3.  Diferenciar os 
números primos e 

os números 
compostos. 

3.1.  Identifica os 
números primos 

menores que 
100. 

CSIEE, 
CMCCT 

Identificar os números 
primos menores que 

50. 
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B1.1 
B1.2 

divisor e mínimo 
común múltiplo 

  - Mínimo común 
múltiplo e máximo 
común divisor de 

dous ou máis 
números. 

  - Algoritmos para 
o cálculo do 

mínimo común 
múltiplo e do 

máximo común 
divisor. 

  - Problemas con 
números naturais. 

Descompoñer 
números en 

factores primos. 

Recoñecer 
relacións de 

divisibilidade entre 
números 

descompostos en 
factores primos. 

3.2.  Dado un 
conxunto de 

números, separa 
os primos dos 
compostos. 

Dado un conxunto de 
números, separar os 

primos dos 
compostos. 

3.3. Descompón 
números en 

factores primos. 

Descompoñer 
números en factores 

primos. 
3.4.  Identifica 
relacións de 
divisibilidade 

entre números 
descompostos 

en factores 
primos. 

Identificar relacións 
de divisibilidade entre 

números 
descompostos en 
factores primos. 

4.  Calcular o 
máximo común 

divisor e o mínimo 
común múltiplo de 

dous ou máis 
números. 

4.1.  Calcula 
mentalmente o 
máximo común 

divisor e o 
mínimo común 

múltiplo de 
parellas de 
números 
sinxelos. CMCCT 

CSIEE, 
CD 

Calcular mentalmente 
o máximo común 
divisor e o mínimo 
común múltiplo de 

parellas de números 
sinxelos. 

4.2.  Aplica 
procedementos 

óptimos para 
calcular o 

máximo común 
divisor e o 

mínimo común 
múltiplo de dous 

ou máis 
números. 

Aplicar 
procedementos 

óptimos para calcular 
o máximo común 
divisor e o mínimo 
común múltiplo de 

dous. 

5.  Resolver 
problemas de 
divisibilidade. 

5.1.  Resolve 
problemas de 

múltiplos e 
divisores. 

CSC, 
CMCCT 

CCL 

Resolver problemas 
de múltiplos e 

divisores. 

5.2.  Resolve 
problemas 

apoiándose nos 
conceptos de 

máximo común 
divisor e de 

mínimo común 
múltiplo. 

Resolver problemas 
apoiándose nos 

conceptos de máximo 
común divisor e de 

mínimo común 
múltiplo. 

 

 

Unidade 2: Números enteiros 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de outubroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Diferenciar os conxuntos N e Z e identificar os seus elementos e a súa estrutura. 

2. Operar con soltura e resolver problemas con números enteiros. 
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Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

e 

f 

g 

h 

B2.1 

 

 

 

 

 

B2.1 

 

 

 

 

 

 

 

B2.8 
 
 
 
 
B2.5 
 
 
 
 
B2.7 
 
 
B1.1 

B  B1.2 

Números 
enteiros 

-  O conxunto Z 
dos números 
enteiros. Orde 
e 
representación. 

-  Valor absoluto 
dun número 
enteiro. 

Operacións 

-  Suma e resta de 
números 
positivos e 
negativos. 
Expresións de 
sumas e restas 
con 
parénteses. 

-  Multiplicación e 
división de 
números 
enteiros.  

Operacións 
combinadas 

-  Resolución de 
expresións con 
parénteses e 
operacións 
combinadas. 

-  Prioridade das 
operacións. 

Potencias 

-  Potencias de 
base enteira e 
expoñente 
natural. 
Propiedades. 

Raíces 

-  Raíces sinxelas 
de números 
enteiros. 

- Problemas con 
números 
enteiros. 

1.  Diferenciar os 
conxuntos N e Z e 
identificar os seus 
elementos e a súa 
estrutura. 

1.1.  Identifica 
os números 
enteiros e, 
dentro destes, 
os naturais. CCEC, 

CSC, 
CAA, 
CCL 

Identificar os 
números enteiros e, 

dentro destes, os 
naturais. 

1.2. Cuantifica, 
mediante 
números 
enteiros, 
situacións do 
contorno. 

Cuantificar, mediante 
números enteiros, 

situacións do 
contorno. 

2. Sumar e restar 
números positivos 
e negativos. 
Resolver 
expresións de 
sumas e restas con 
paréntese. 

Multiplicar e dividir 
números enteiros. 

2.1.  Suma e 
resta números 
positivos e 
negativos. 
Resolve 
expresións de 
sumas e restas 
aplicando 
correctamente 
as regras de 
eliminación de 
parénteses. 

CMCCT 
CD 

Sumar e restar 
números positivos e 
negativos. Resolver 

expresións de sumas 
e restas aplicando 
correctamente as 

regras de eliminación 
de parénteses. 

2.2.  Multiplica e 
divide números 
enteiros 
aplicando a 
regra dos 
signos. 

Multiplicar e dividir 
números enteiros 
aplicando a regra 

dos signos. 

 3. Resolver 
expresións de 
números enteiros 
con parénteses e 
operacións 
combinadas. 

Coñecer e aplicar 
as regras para 
quitar parénteses. 

3.1. Resolve 
con seguridade 
expresións con 
parénteses e 
operacións 
combinadas, 
aplicando 
correctamente a 
prioridade das 
operacións. 

CSIEE, 
CCL, 
CAA 

Resolver con 
seguridade 

expresións con 
parénteses e 
operacións 

combinadas, 
aplicando 

correctamente a 
prioridade das 

operacións. 
4.Realizar cálculos 
con potencias de 
base enteira e 
expoñente natural. 

Coñecer e aplicar 
as propiedades das 
potencias de base 
enteira e 
expoñente natural. 

4.1.  Calcula 
potencias de 
base enteira e 
expoñente 
natural. 

CMCCT 
CCL, 
CAA, 

CSIEE 

Calcular potencias 
de base enteira e 

expoñente natural. 

4.2.  Coñece e 
aplica as 
propiedades 
das potencias. 

Coñecer e aplicar as 
propiedades das 

potencias. 

5.Calcular raíces 
sinxelas de 
números enteiros e 
recoñecer cando 

5.1.  Resolve 
raíces de 
números 
enteiros 

CMCCT 
CSIEE, 

CAA 

Resolver raíces de 
números enteiros 

sinxelos. 
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non existen. sinxelos, 
identificando 
cando non 
existen. 

6.Resolver 
problemas con 
números enteiros. 

6.1.  Resolve 
problemas con 
números 
enteiros. 

CCL, 
CAA, 

CSIEE, 
CSC 

Resolver problemas 
con números 

enteiros. 

 

 

Unidade 3: Números decimais e fraccionarios  

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª e 4.ª semanas de outubroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Manexar con soltura os números decimais e as súas operacións, e aplicalos na valoración e a resolución 
de situacións cotiás. 

2. Comprender e aplicar a equivalencia entre fraccións e entre fraccións e números decimais. 

3. Identificar os números racionais. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 
e 
f 
g 
h 

 

B2.3 Os números  
decimais 
-  Ordes de 

unidades e 
equivalenci
as. 

-  Clases de 
números 
decimais. 

-  Orde no 
conxunto 
dos 
números 
decimais. 

-  A recta 
numérica.  

-  
Interpolació
n dun 
decimal 
entre outros 
dous. 

-  
Aproximaci
ón de 
decimais 
por 
redondeo. 
Erro 

1.  Comprender 
a estrutura do 
sistema de 
numeración 
decimal e 
manexar as 
equivalencias 
entre as 
distintas ordes 
de unidades 
decimais. 
Ordenar, 
aproximar e 
intercalar 
números 
decimais. 

1.1.  Le e 
escribe 
números 
decimais. 
Manexa con 
axilidade as 
equivalencias 
entre as 
distintas ordes 
de unidades. 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CCEC 

Ler e escribir números 

decimais. Manexar con 

axilidade as equivalencias 

entre as distintas ordes de 

unidades. 

1.2.  Distingue 
os distintos 
tipos de 
números 
decimais 
(exactos, 
periódicos, 
outros). 

Distinguir os distintos tipos 
de números decimais 
(exactos, periódicos, 

outros). 

  
 
 
 
 
 
 
 
B2.3 
 
 
 
 

1.3.  
Aproxima, por 
redondeo, un 
decimal á orde 
de unidades 
desexada. 
Estima o erro 
cometido nun 
redondeo. 

Aproximar, por redondeo, 
un decimal á orde de 
unidades desexada. 

1.4.  Ordena 
números 

Ordenar números 
decimais. 
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B2.2 
 
 
 
 
 
B2.4 
 
 
 
 
 
 
 

B  B1.1 
  B1.2 

cometido 
no 
redondeo. 

Operacións 
con decimais 
-  Aplicación 

dos 
distintos 
algoritmos 
para sumar, 
restar, 
multiplicar e 
dividir 
números 
decimais. 

-  Resolución 
de 
expresións 
con 
operacións 
combinada
s. 

-  Raíz 
cadrada. 

As fraccións 
-  Fraccións  

equivalente
s. 

-  
Simplificaci
ón. 

-  Redución a 
común 
denominad
or. 

-  Orde. 
Fraccións  
e decimais 
-  Relacións 

entre 
fraccións e 
decimais.  

-  Os números  
racionais. 

-  Problemas 
con varias 
operacións 
de números 
decimais. 

decimais, 
sitúaos na 
recta numérica 
e intercala un 
decimal entre 
outros dous 
dados. 

2. Operar con 
números 
decimais. 

2.1.  Aplica os 
distintos 
algoritmos 
para sumar, 
restar, 
multiplicar e 
dividir 
números 
decimais, 
aproximando 
os resultados 
á orde de 
unidades 
desexada. CSIEE, 

CMCCT 
CAA 

Aplicar os distintos 
algoritmos para sumar, 

restar, multiplicar e dividir 
números decimais. 

2.2.  Resolve 
expresións 
con 
operacións 
combinadas 
nas que 
interveñen 
números 
decimais. 

Resolver expresións con 
operacións combinadas 

nas que interveñen 
números decimais. 

2.3.  Calcula a 
raíz cadrada 
dun número 
coa 
aproximación 
desexada. 

Calcular a raíz cadrada 
dun número. 

3. Recoñecer e 
calcular 
fraccións 
equivalentes. 
Simplificar 
fraccións. 
Reducir 
fraccións a 
común 
denominador. 
Ordenar 
fraccións. 

3.1.  Identifica 
se dúas 
fraccións son 
equivalentes. 
Obtén varias 
fraccións 
equivalentes a 
unha dada. 
Obtén a 
fracción 
equivalente a 
unha dada con 
certas 
condicións. 

CSC, 
CMCCT 

CCL 

Identificar se dúas 
fraccións son equivalentes. 
Obter varias fraccións 
equivalentes a unha dada. 

 

3.2.  Simplifica 
fraccións ata 
obter a 
fracción 
irredutible. 

Simplificar fraccións ata 
obter a fracción irredutible. 

3.3.  Reduce 
fraccións a 
común 

Reducir fraccións a común 
denominador. 
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denominador. 
3.4.  Ordena 
fraccións 
reducíndoas 
previamente a 
común 
denominador. 

Ordenar fraccións 
reducíndoas previamente 
a común denominador. 

 
4. Coñecer e 
utilizar as 
relacións entre 
os números 
decimais e as 
fraccións. 

4.1.  Pasa 
cantidades da 
forma 
fraccionaria a 
decimal e 
viceversa (en 
casos 
sinxelos). 

CAA, 
CCL, 

CMCCT 

Pasar cantidades da forma 
fraccionaria a decimal e 

viceversa (en casos 
sinxelos). 

    4.2.  
Diferencia os 
números 
racionais dos 
que non o son. 

 
Diferenciar os números 
racionais dos que non o 

son. 

5.
 Resolv
er problemas 
con números 
decimais, con 
fraccións e con 
cantidades 
sesaxesimais. 

5.1.  Resolve 
problemas con 
varias 
operacións de 
números 
decimais e 
problemas que 
esixen o 
manexo de 
cantidades 
sesaxesimais 
en forma 
complexa e a 
súa 
transformación 
a expresión 
decimal. 

CSIEE, 
CCL, 
CSC, 

CMCCT 

Resolver problemas con 
varias operacións de 
números decimais e 

problemas que esixen o 
manexo de cantidades 
sesaxesimais en forma 

complexa e a súa 
transformación a expresión 

decimal. 

 

 

Unidade 4: Operacións con fraccións 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de novembroE 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Operar e resolver problemas con fraccións.  

2. Coñecer as potencias de expoñente enteiro e utilizar as potencias de base 10 para expresar números moi 
grandes ou moi pequenos. 

 

Obxectivos Bloque 
Contidos 

Criterios  
de 

avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 
f 

B2.2 
 

Operacións 
con 
fraccións 

1.  Operar 
con 
fraccións. 

1.1.  Calcula a 
fracción dun 
número. 

CD, 
CMCCT, 

Calcular a fracción dun 
número. 
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g 
h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.5 

-  Suma e 
resta de 
fraccións. 

-  Produto e 
cociente 
de 
fraccións. 

-  Fraccións  
inversas. 

-  Fracción 
doutra 
fracción. 

-  Expresións 
con 
operacións 
combinada
s. 

-  Eliminación 
de 
parénteses
. 

Propiedades 
das 
potencias 
con base 
fraccionaria 

-  Potencia 
dun 
produto e 
dun 
cociente. 

-  Produto e 
cociente 
de 
potencias 
da mesma 
base. 

-  Potencia 
dunha 
potencia. 

-  Potencias 
de 
expoñente 
cero e de 
expoñente 
negativo. 
Paso a 
forma de 
fracción. 

Operacións 
con 
potencias 
Potencias 
de base 10. 
Notación 

Sumar e 
restar 
fraccións. 
Multiplicar e 
dividir 
fraccións.  
Resolver 
expresións 
con 
parénteses e 
operacións 
combinadas. 

1.2.  Suma e 
resta fraccións. 

CCEC, 
CCL 

Sumar e restar fraccións. 

1.3.  Multiplica 
e divide 
fraccións. 

Multiplicar e dividir fraccións. 

1.4.  Reduce 
expresións con 
operacións 
combinadas. 

Reducir expresións con 
operacións combinadas. 

1.5.  Resolve 
problemas nos 
que se calcula 
a fracción dun 
número. 

Resolver problemas nos que 
se calcula a fracción dun 

número. 

2. Calcular 
potencias de 
expoñente 
enteiro. 
Aplicar as 
propiedades 
das 
potencias 
para reducir 
expresións 
numéricas ou 
alxébricas. 

2.1.  Calcula 
potencias de 
base 
fraccionaria e 
expoñente 
natural. 

CSIEE, 
CSC, 

CMCTC 

Calcular potencias de base 
fraccionaria e expoñente 

natural. 

2.2.  Interpreta 
e calcula as 
potencias de 
expoñente 
negativo. 

Interpretar e calcular as 
potencias de expoñente 

negativo. 

2.3.  Calcula a 
potencia dun 
produto ou dun 
cociente. 

Calcular a potencia dun 
produto ou dun cociente. 

2.4.  Multiplica 
e divide 
potencias da 
mesma base. 

Multiplicar e dividir potencias 
da mesma base. 

  
 
 
 
B2.5 
 
B2.6 
 
B1.1 
B1.2 

2.5.  Calcula a 
potencia doutra 
potencia. 

Calcular a potencia doutra 
potencia. 

2.6.  Reduce 
expresións 
utilizando as 
propiedades 
das potencias. 

Reducir expresións 
utilizando as propiedades 

das potencias. 

3. Utilizar as 
potencias de 
base 10 para 
expresar 
números moi 
grandes ou 
moi 
pequenos. 

3.1.  Obtén a 
descomposición 
polinómica dun 
número 
decimal, 
segundo as 
potencias de 
base dez. 

CAA, 
CCL, 
CD 

.  Obtér a descomposición 
polinómica dun número 

decimal, segundo as 
potencias de base dez. 

3.2.  Expresa 
en notación 
científica 
aproximacións 
de números moi 
grandes ou moi 
pequenos. 

Expresar en notación 
científica aproximacións de 

números moi grandes ou moi 
pequenos. 
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científica 

-  Problemas 
nos que 
intervén a 
fracción 
dunha 
cantidade. 

-  Problemas 
de suma e 
resta de 
fraccións. 

-  Problemas 
de produto 
e cociente 
de 
fraccións. 

4. Resolver 
problemas 
con números 
fraccionarios 
nos que 
intervén: 
A fracción 
dunha 
cantidade. 

Suma, resta, 
multiplicación 
e división 
entre 
fraccións. 

A fracción 
doutra 
fracción. 

4.1.  Resolve 
problemas nos 
que intervén a 
fracción dunha 
cantidade. 

CSIEE, 
CCL, 
CSC, 

CMCCT 

Resolver problemas nos que 
intervén a fracción dunha 

cantidade. 

4.2.  Resolve 
problemas de 
sumas e restas 
con fraccións. 

Resolver problemas de 
sumas e restas con 

fraccións. 

4.3.  Resolve 
problemas de 
multiplicación 
e/ou división de 
fraccións. 

Resolver problemas de 
multiplicación e/ou división 

de fraccións. 

4.4.  Resolve 
problemas 
utilizando o 
concepto de 
fracción dunha 
fracción. 

Resolver problemas 
utilizando o concepto de 
fracción dunha fracción. 

 

Unidade 5: Proporcionalidade e porcentaxes 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª, 4.ª e 5ª semanas de novembroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender e manexar as relacións de proporcionalidade, incluídas as porcentaxes, e aplicalas na 
análise, valoración e resolución dos distintos problemas aritméticos nos que aparecen. 

 

Obxectiv
os Bloque Contidos Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 

f 

g 

h 

B2.11 

 

 

 

 

 

 

B2.11 

B2.12 

 

Razón e proporción 

-  Concepto. 

-  Relacións coas 
fraccións 
equivalentes. 

-  Cálculo do termo 
descoñecido 
dunha proporción. 

Proporcionalidade 
directa e inversa 

-  Magnitudes 
directamente e 
inversamente 
proporcionais. 

-  Táboas de valores. 
Relacións. 
Constante de 
proporcionalidade. 

-  Resolución de 

1.  Coñecer e 
manexar os 
conceptos de 
razón e 
proporción. 

1.1.  Obtén a 
razón de dous 
números. Calcula 
un número que 
garda con outro 
unha razón dada. 

CAA, 
CMCCT 
CCEC, 
CSC 

Obtér a razón de dous 
números.  

1.2.  Identifica se 
dúas razóns 
forman 
proporción. 

Identificar se dúas 
razóns forman 

proporción. 

1.3.  Calcula o 
termo 
descoñecido 
dunha 
proporción. 

Calcular o termo 
descoñecido dunha 

proporción. 

2.Recoñecer as 
magnitudes 
directa ou 
inversamente 
proporcionais, 
construír as súas 

2.1.  Distingue as 
magnitudes 
proporcionais das 
que non o son. 

CMCCT 
CD 

Distinguir as 
magnitudes 

proporcionais das que 
non o son. 

2.2.  Identifica se 
a relación de 

Identificar se a relación 
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problemas de 
proporcionalidade 
simple. 

-  Métodos de 
redución  
á unidade e regra 
de tres. 

Proporcionalidade 
composta 

Reparticións 
directa e 
inversamente 
proporcionais 

Porcentaxes 

-  A porcentaxe como 
proporción, como 
fracción e como 
número decimal. 

-  Cálculo de 
porcentaxes. 

-  Aumentos e 
diminucións 
porcentuais. 

-  Resolución de 
problemas de 
porcentaxes. 

-  O xuro simple 
como un problema 
de 
proporcionalidade 
composta. 
Fórmula. 

correspondentes 
táboas de valores 
e formar con elas 
distintas 
proporcións. 

proporcionalidade 
que liga dúas 
magnitudes é 
directa ou 
inversa, constrúe 
a táboa de 
valores e obtén 
distintas 
proporcións. 

de proporcionalidade 
que liga dúas 

magnitudes é directa 
ou inversa, constrúir a 

táboa de valores e 
obtér distintas 
proporcións. 

 
 
 
B2.11 
 
B2.12 
 
 
B2.10 

3.Resolver 
problemas de 
proporcionalidade 
directa ou 
inversa, por 
redución á 
unidade e pola 
regra de tres. 

3.1.  Resolve, 
reducindo a 
unidade, 
problemas 
sinxelos de 
proporcionalidade 
directa e inversa. CMCCT 

CAA 

Resolver, reducindo a 
unidade, problemas 

sinxelos de 
proporcionalidade 
directa e inversa. 

3.2.  Resolve, 
apoiándose na 
regra de tres, 
problemas de 
proporcionalidade 
directa e inversa. 

Resolver, apoiándose 
na regra de tres, 

problemas de 
proporcionalidade 
directa e inversa. 

4.Resolver 
problemas de 
proporcionalidade 
composta e de 
reparticións 
proporcionais. 

4.1.  Resolve 
problemas de 
proporcionalidade 
composta. 

CSIEE, 
CCL, 
CSC 

Resolver problemas de 
proporcionalidade 

composta. 

4.2.  Resolve 
problemas de 
reparticións 
directa e 
inversamente 
proporcionais. 

Resolver problemas de 

reparticións directa e 
inversamente 

proporcionais. 

5.Comprender e 
manexar os 
conceptos 
relativos ás 
porcentaxes. 

5.1.  Asocia cada 
porcentaxe cunha 
fracción, cunha 
proporción ou 
cun número 
decimal. 

CD, 
CAA 

Asociar cada 
porcentaxe cunha 

fracción, cunha 
proporción ou cun 
número decimal. 

5.2.  Calcula 
porcentaxes. 

Calcular porcentaxes. 

6.Utilizar 
procedementos 
específicos para 
a resolución dos 
distintos tipos de 
problemas con 
porcentaxes. 

6.1.  Resolve 
problemas: 
-  De porcentaxes 
directas. 
-  Que esixen o 
cálculo do total, 
coñecidos a parte 
e o tanto por 
cento. 
-  Que esixen o 
cálculo do tanto 
por cento, 
coñecidos o total 
e a parte. 

CSIEE, 
CCL, 
CSC, 

CMCCT 

Resolver problemas: 
-  De porcentaxes 
directas. 
-  Que esixen o cálculo 
do total, coñecidos a 
parte e o tanto por 
cento. 
-  Que esixen o cálculo 

do tanto por cento, 
coñecidos o total e a 

parte. 

  6.2.  Resolve 
problemas de 
aumentos e 

Resolver problemas de 
aumentos e 
diminucións 
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diminucións 
porcentuais. 

porcentuais. 

6.3.  Resolve 
problemas de 
xuro bancario. 

Resolver problemas de 
xuro bancario. 

 
 
Unidade 6: Álxebra 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de decembroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer os elementos e a nomenclatura básica relativos ás expresións alxébricas, así como a súa 
operativa, e utilizar a linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e relacións matemáticas. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 

f 

g 

h 

B2.13 

B2.14 

B2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.16 

 

Linguaxe 
alxébrica 
-  Utilidade da 

álxebra. 
-  

Xeneralizació
ns. 

-  Fórmulas. 
-  Codificación 

de 
enunciados.  

-  Ecuacións. 
-  Tradución de 

enunciados 
da  
linguaxe 
natural á 
linguaxe 
alxébrica. 

-  Interpretación 
de 
expresións 
en linguaxe 
alxébrica. 

Expresións  
alxébricas 
-  Monomios. 

Elementos: 
coeficiente, 
grao. 

-  Monomios  
semellantes. 

-  Polinomios. 
Elementos e 
nomenclatura

1.  Utilizar a 
linguaxe 
alxébrica 
para 
xeneralizar 
propiedades 
e relacións 
matemáticas. 

1.1.  Traduce a 
linguaxe 
alxébrica 
enunciados 
relativos a 
números 
descoñecidos 
ou 
indeterminados. 

CCL, 
CMCCT, 
CCEC, 
CSC 

Traducir a linguaxe 
alxébrica enunciados 
relativos a números 

descoñecidos ou 
indeterminados. 

1.2.  Expresa, 
por medio da 
linguaxe 
alxébrica, 
relacións ou 
propiedades 
numéricas. 

Expresar, por medio da 
linguaxe alxébrica, relacións 
ou propiedades numéricas. 

2. Interpretar 
a linguaxe 
alxébrica. 

2.1.  Interpreta 
relacións 
numéricas 
expresadas en 
linguaxe 
alxébrica (por 
exemplo, 
completa unha 
táboa de valores 
correspondentes 
coñecendo a lei 
xeral de 
asociación). 

CCL, 
CMCCT, 
CCEC, 
CSC 

Interpretar relacións 
numéricas expresadas en 

linguaxe alxébrica (por 
exemplo, completa unha 

táboa de valores 
correspondentes coñecendo 

a lei xeral de asociación). 

3. Coñecer 
os elementos 
e a 
nomenclatura 
básica 
relativos ás 
expresións 

3.1.  Identifica o 
grao, o 
coeficiente e a 
parte literal dun 
monomio. 

CMCCT, 
CSIEE, 

CD 

Identificar o grao, o 
coeficiente e a parte literal 

dun monomio. 

3.2.  Clasifica os 
polinomios e 
distíngueos 

Clasificar os polinomios  
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. Valor 
numérico. 

Operacións 
con 
polinomios 
-  Suma e resta 

de 
polinomios. 

-  Oposto dun  
polinomio. 

-  Produto de  
polinomios. 

-  Simplificación 
de 
expresións 
alxébricas 
con 
parénteses e 
operacións 
combinadas. 

-  Os produtos 
notables. 

-  
Automatizaci
ón das 
fórmulas 
relativas aos 
produtos 
notables. 

-  Extracción de 
factor común. 

-  Aplicación do 
factor común 
e dos 
produtos 
notables na 
descomposici
ón factorial e 
na 
simplificación 
de fraccións 
alxébricas. 

alxébricas. doutras 
expresións 
alxébricas. 

  3.3.  Calcula o 
valor numérico 
dun polinomio 
para un valor 
dado da 
indeterminada. 

Calcular o valor numérico 
dun polinomio para un valor 

dado da indeterminada. 

 
B2.16 
 

4. Operar e 
reducir 
expresións 
alxébricas. 

4.1.  Suma, 
resta, multiplica 
e divide 
monomios. 

CAA, 
CMCCT, 

CCL 

Sumar, restar, multiplicar e 
dividir monomios. 

4.2.  Suma e 
resta 
polinomios. 

Sumar e restar polinomios. 

4.3.  Multiplica 
polinomios. Multiplicar polinomios. 

4.4.  Extrae 
factor común. Extraer factor común. 

4.5.  Aplica as 
fórmulas dos 
produtos 
notables. 

Aplicar as fórmulas dos 
produtos notables. 

4.6.  Transforma 
en produto 
certos trinomios 
utilizando as 
fórmulas dos 
produtos 
notables. 

Transformar en produto 
certos trinomios utilizando 
as fórmulas dos produtos 

notables. 

4.7.  Simplifica 
fraccións 
alxébricas 
sinxelas. 

Simplificar fraccións 
alxébricas sinxelas. 

 

 

Unidade 7: Ecuacións de primeiro e segundo grao 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª semana de decembro e 2ª de xaneiroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar e resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 

2. Aplicar as ecuacións na resolución de problemas. 
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Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 

h 
B2.17 

 

 

 

 

B2.17 

Ecuacións 
-  Identificación. 
-  Elementos: 

termos, 
membros, 
incógnitas e 
solucións. 

Ecuacións de 
primeiro grao 
-  Transposición 

de termos. 
-  Redución de 

membros en 
ecuacións. 

-  Eliminación 
de 
denominador
es. 

-  Resolución 
de ecuacións 
de primeiro 
grao. 

Ecuacións de 
segundo grao 
-  Solucións.  
-  Resolución 

de ecuacións 
de segundo 
grao 
incompletas. 

-  Fórmula para 
a resolución 
de ecuacións 
de segundo 
grao. 

Resolución de 
problemas 
-  Resolución 

de problemas 
con 
ecuacións de 
primeiro grao. 
Pasos que 
cómpre 
seguir. 

-  Asignación da 
incógnita. 

-  Codificación 
dos 
elementos 
dun problema 
en linguaxe 
alxébrica. 

1.  Recoñecer 
as ecuacións e 
os seus 
elementos: 
termos, 
membros, grao, 
solucións. 

1.1.  Recoñece 
se un valor 
determinado é 
ou non solución 
dunha ecuación. 

CSIEE, 
CCL, 
CD, 

CCEC 

Recoñecer se un valor 
determinado é ou non 
solución dunha ecuación. 

1.2.  Escribe 
unha ecuación 
que teña por 
solución un valor 
dado. 

Escribir unha ecuación que 
teña por solución un valor 

dado. 

2.Resolver 
ecuacións de 
primeiro grao. 

Reducir 
membros e 
traspoñer 
termos. 

Eliminar 
denominadores. 

2.1.  Traspón 
termos nunha 
ecuación (os 
casos 
inmediatos). 

CSC, 
CMCCT, 

CAA 

Traspoñer termos nunha 
ecuación (os casos 

inmediatos). 

 
 
 
 
 
 
B2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2.17 

2.2.  Resolve 
ecuacións 
sinxelas (sen 
parénteses nin 
denominadores). 

Resolver ecuacións 
sinxelas (sen parénteses 

nin denominadores). 

2.3.  Resolve 
ecuacións con 
parénteses. 

Resolver ecuacións con 
parénteses. 

2.4.  Resolve 
ecuacións con 
denominadores. 

Resolver ecuacións con 
denominadores. 

2.5.  Resolve 
ecuacións con 
parénteses e 
denominadores. 

Resolver ecuacións con 
parénteses e 

denominadores. 

3.Resolver 
ecuacións de 
segundo grao. 

Incompletas. 

Completas, coa 
fórmula. 

3.1.  Resolve 
ecuacións de 
segundo grao 
incompletas. 

CMCCT, 
CAA, 
CD 

Resolver ecuacións de 
segundo grao incompletas. 

3.2.  Resolve 
ecuacións de 
segundo grao 
dadas na forma 
xeral. 

Resolver ecuacións de 
segundo grao dadas na 

forma xeral. 

3.3.  Resolve 
ecuacións de 
segundo grao 
que esixen a 
previa redución 
á forma xeral. 

Resolver ecuacións de 
segundo grao que esixen a 

previa redución á forma 
xeral. 

4.Resolver 
problemas coa 
axuda das 
ecuacións de 
primeiro e 
segundo grao. 

4.1.  Resolve, 
coa axuda das 
ecuacións, 
problemas de 
relacións 
numéricas. 

CCL, 
CAA, 

CSIEE 

Resolver, coa axuda das 
ecuacións, problemas de 

relacións numéricas. 

4.2.  Resolve, Resolver, coa axuda das 
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-  Construción 
da ecuación. 

-  Resolución. 
Interpretación 
e crítica da 
solución. 

coa axuda das 
ecuacións, 
problemas 
aritméticos 
sinxelos (idades, 
orzamentos...). 

ecuacións, problemas 
aritméticos sinxelos 

(idades, orzamentos...). 

4.3.  Resolve, 
coa axuda das 
ecuacións, 
problemas 
aritméticos de 
dificultade media 
(móbiles, 
mesturas...). 

Resolver, coa axuda das 
ecuacións, problemas 

aritméticos de dificultade 
media (móbiles, 

mesturas...). 

4.4.  Resolve, 
coa axuda das 
ecuacións, 
problemas 
xeométricos. 

Resolver, coa axuda das 
ecuacións, problemas 

xeométricos. 

 

Unidade 8: Sistemas de ecuacións 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª  e 4ª semanas de  xaneiro  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar os sistemas de ecuacións lineais e coñecer os distintos procedementos para a súa resolución. 

2. Aplicar os sistemas de ecuacións na resolución de problemas. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 

h 
B2.17 

 

 

 

 

 

 

 

B2.18 

 

 

 

 

 

 

Ecuacións 
lineais 
-  Solucións 

dunha 
ecuación 
lineal. 

-  Construción 
da táboa de 
valores 
corresponden
te ás 
solucións. 

-  
Representación 
gráfica.  
Sistema de 
ecuacións 
lineais. 
Concepto. 
-  Solución dun 
sistema. 
-  Interpretación 

1.  Calcular, 
recoñecer e 
representar 
as solucións 
dunha 
ecuación de 
primeiro grao 
con dúas 
incógnitas. 

1.1.  
Recoñece se 
un par de 
valores (x, y) é 
solución 
dunha 
ecuación de 
primeiro grao 
con dúas 
incógnitas. CSIEE, 

CCEC, 
CSC, 
CAA 

Recoñecer se un par de 
valores (x, y) é solución 

dunha ecuación de 
primeiro grao con dúas 

incógnitas. 

1.2.  Dada 
unha ecuación 
lineal, 
constrúe unha 
táboa de 
valores (x, y), 
con varias das 
súas 
solucións, e 
represéntaa 
no plano 
cartesiano. 

.  Dada unha ecuación 
lineal, construir unha táboa 

de valores (x, y), con 
varias das súas solucións, 

e represéntaa no plano 
cartesiano. 
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B2.18 

 

 

 

 

 

B2.18 

gráfica dun 
sistema de 
ecuacións 
lineais. 

-  Sistemas con 
infinitas 
solucións. 
Sistemas 
indeterminad
os. 

-  Sistemas 
incompatibles 
ou sen 
solución. 

Resolución de 
sistemas de 
ecuacións 
lineais 
-  Método 
gráfico. 
-  Métodos de 

substitución, 
redución e 
igualación. 

Resolución de 
problemas  
-  Resolución 

de problemas 
coa axuda 
dos sistemas 
de 
ecuacións. 

-  Codificación 
alxébrica do 
enunciado 
(sistema de 
ecuacións 
lineais). 

-  Resolución 
do  
sistema. 
-  Interpretación 

e crítica da 
solución.  

2.Coñecer o 
concepto de 
sistema de 
ecuacións. 
Saber en que 
consiste a 
solución dun 
sistema de 
ecuacións 
lineais e 
coñecer a 
súa 
interpretación 
gráfica. 

2.1.  Identifica, 
entre un 
conxunto de 
pares de 
valores, a 
solución dun 
sistema de 
ecuacións de 
primeiro grao 
con dúas 
incógnitas. 

CMCCT, 
CCL, 
CAA 

Identificar, entre un 
conxunto de pares de 

valores, a solución dun 
sistema de ecuacións de 
primeiro grao con dúas 

incógnitas. 

2.2.  
Recoñece, 
ante a 
representación 
gráfica dun 
sistema de 
ecuacións 
lineais, se o 
sistema ten 
solución; e, en 
caso de que a 
teña, 
identifícaa. 

Recoñecer, ante a 
representación gráfica dun 

sistema de ecuacións 
lineais, se o sistema ten 

solución; e, en caso de que 
a teña, identifícaa. 

3.Resolver 
sistemas de 
ecuacións 
lineais polo 
método 
gráfico e por 
métodos 
alxébricos. 

3.1.  Obtén 
graficamente a 
solución dun 
sistema de 
ecuacións de 
primeiro grao 
con dúas 
incógnitas. 

CD, 
CMCCT, 

CAA 

Obtér graficamente a 
solución dun sistema de 

ecuacións de primeiro grao 
con dúas incógnitas. 

3.2.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
lineais polo 
método de 
substitución. 

Resolver sistemas de 
ecuacións lineais polo 

método de substitución. 

3.3.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
lineais polo 
método de 
igualación. 

Resolver sistemas de 
ecuacións lineais polo 
método de igualación. 

3.4.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
lineais polo 
método de 
redución. 

Resolver sistemas de 
ecuacións lineais polo 
método de redución. 

3.5.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
lineais elixindo 
o método que 
vai seguir. 

Resolver sistemas de 
ecuacións lineais elixindo o 

método que vai seguir. 

4.Utilizar os 4.1.  Resolve CCL, Resolver problemas 
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sistemas de 
ecuacións 
como 
ferramenta 
para resolver 
problemas. 

problemas 
aritméticos 
sinxelos coa 
axuda dos 
sistemas de 
ecuacións. 

CMCCT, 
CSIEE 

aritméticos sinxelos coa 
axuda dos sistemas de 

ecuacións. 

4.2.  Resolve 
problemas 
aritméticos de 
dificultade 
media coa 
axuda dos 
sistemas de 
ecuacións. 

Resolver problemas 
aritméticos de dificultade 

media coa axuda dos 
sistemas de ecuacións. 

4.3.  Resolve 
problemas 
xeométricos 
coa axuda dos 
sistemas de 
ecuacións. 

Resolver problemas 
xeométricos coa axuda dos 

sistemas de ecuacións. 

 

Unidade 9: Teorema de Pitágoras 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de febreiroESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras en problemas xeométricos. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 

f 
B3.1 Teorema de 

Pitágoras 
-  Relación 
entre áreas de 
cadrados. 
Demostración. 
-  Aplicacións 
do teorema de 
Pitágoras: 
 -  Cálculo dun 
lado dun 
triángulo 
rectángulo 
coñecendo os 
outros dous. 
 -  Cálculo dun 
segmento 
dunha figura 
plana a partir 
doutros que, 
con el, formen 
un triángulo 
rectángulo. 

1.  Coñecer 
e aplicar o 
teorema de 
Pitágoras. 

1.1.  Dadas as 
lonxitudes dos 
tres lados dun 
triángulo, 
recoñece se é 
ou non 
rectángulo. 

CSC, 
CCEC, 
CSIEE, 

CMCCT, 
CL 

.  Dadas as lonxitudes dos 
tres lados dun triángulo, 
recoñecer se é ou non 

rectángulo. 

1.2.  Calcula o 
lado 
descoñecido 
dun triángulo 
rectángulo, 
coñecidos os 
outros dous. 

Calcular o lado descoñecido 
dun triángulo rectángulo, 

coñecidos os outros dous. 

1.3.  Nun 
cadrado ou 
rectángulo, 
aplica o 
teorema de 
Pitágoras para 
relacionar a 
diagonal cos 
lados e calcular 

Nun cadrado ou rectángulo, 
aplicar o teorema de 

Pitágoras para relacionar a 
diagonal cos lados e 
calcular o elemento 

descoñecido. 
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 -  
Identificación 
de triángulos 
rectángulos a 
partir das 
medidas dos 
seus lados. 

Cálculo de 
áreas e 
perímetros de 
figuras planas 
-  Áreas dos 

cuadriláteros
, polígonos 
regulares e 
partes do 
círculo. 

o elemento 
descoñecido. 
1.4.  Nun 
rombo, aplica o 
teorema de 
Pitágoras para 
relacionar as 
diagonais co 
lado e calcular 
o elemento 
descoñecido. 

Nun rombo, aplicar o 
teorema de Pitágoras para 
relacionar as diagonais co 
lado e calcular o elemento 

descoñecido. 

1.5.  Nun 
trapecio 
rectángulo ou 
isóscele, aplica 
o teorema de 
Pitágoras para 
establecer unha 
relación que 
permita calcular 
un elemento 
descoñecido. 

Nun trapecio rectángulo ou 
isóscele, aplicar o teorema 

de Pitágoras para establecer 
unha relación que permita 

calcular un elemento 
descoñecido. 

1.6.  Nun 
polígono 
regular, utiliza a 
relación entre 
raio, apotema e 
lado para, 
aplicando o 
teorema de 
Pitágoras, 
achar un destes 
elementos a 
partir dos 
outros. 

Nun polígono regular, utilizar 
a relación entre raio, 
apotema e lado para, 

aplicando o teorema de 
Pitágoras, achar un destes 

elementos a partir dos 
outros. 

1.7.  Relaciona 
numericamente 
o raio dunha 
circunferencia 
coa lonxitude 
dunha corda e 
a súa distancia 
ao centro. 

Relacionar numericamente o 
raio dunha circunferencia 

coa lonxitude dunha corda e 
a súa distancia ao centro. 

1.8.  Aplica o 
teorema de 
Pitágoras na 
resolución de 
problemas 
xeométricos 
sinxelos. 

Aplicar o teorema de 
Pitágoras na resolución de 

problemas xeométricos 
sinxelos 

1.9.  Aplica o 
teorema de 
Pitágoras no 
espazo. 

Aplicar o teorema de 
Pitágoras no espazo. 

2.  Obter 
áreas 
calculando, 
previamente, 

2.1.  Calcula a 
área e o 
perímetro dun 
triángulo 

CMCCT, 

CAA, 

Calcular a área e o 
perímetro dun triángulo 
rectángulo, dándolle dous 
dos seus lados (sen a 
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algún 
segmento 
mediante o 
teorema de 
Pitágoras. 

rectángulo, 
dándolle dous 
dos seus lados 
(sen a figura). 

CD figura). 

2.2.  Calcula a 
área e o 
perímetro dun 
rombo, 
dándolle as 
súas dúas 
diagonais ou 
unha diagonal e 
o lado. 

Calcular a área e o 
perímetro dun rombo, 
dándolle as súas dúas 

diagonais ou unha diagonal 
e o lado. 

2.3.  Calcula a 
área e o 
perímetro dun 
trapecio 
rectángulo ou 
isóscele cando 
non se lle dá a 
altura ou un 
dos lados. 

Calcular a área e o 
perímetro dun trapecio 
rectángulo ou isóscele 

cando non se lle dá a altura 
ou un dos lados 

2.4.  Calcula a 
área e o 
perímetro dun 
segmento 
circular 
(debuxado), 
dándolle o raio, 
o ángulo e a 
distancia do 
centro á base. 

Calcular a área e o 
perímetro dun segmento 

circular (debuxado), 
dándolle o raio, o ángulo e a 
distancia do centro á base. 

2.5.  Calcula a 
área e o 
perímetro dun 
triángulo 
equilátero ou 
dun hexágono 
regular 
dándolle o lado. 

Calcular a área e o 
perímetro dun triángulo 

equilátero 

 

 

Unidade 10: Semellanza 
TEMPORALIZACIÓN: 3ª e 4.ª semanas de febreiro e 1.ª de marzoe marzodededede marzo SO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender o concepto de semellanza e aplicala á construción de figuras semellantes, a interpretación 
de planos e mapas, e ao cálculo indirecto de lonxitudes. 

2. Resolver problemas xeométricos utilizando os conceptos e os procedementos propios da semellanza. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 
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e 

f 
B3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.2 

Figuras 
semellantes 

-  Razón de 
semellanz
a. 
Ampliación
s e 
reducións. 

-  Relación 
entre as 
áreas e os 
volumes 
de dúas 
figuras 
semellante
s. 

-  Planos, 
mapas e 
maquetas. 
Escala. 
Aplicación
s. 

Semellanza 
de 
triángulos 

-  Triángulos 
semellante
s. 
Condicións 
xerais. 

-  Teorema 
de Tales. 
Triángulos 
en 
posición 
de Tales. 

-  A 
semellanz
a entre 
triángulos 
rectángulo
s. 

-  O teorema 
do cateto.  

-  O teorema 
da altura. 

Aplicacións 
da 
semellanza 

-  Cálculo da 
altura dun 
obxecto 
vertical a 
partir da 
súa 

1.  Coñecer e 
comprender o 
concepto de 
semellanza. 

1.1.  
Recoñece, 
entre un 
conxunto de 
figuras, as que 
son 
semellantes, e 
enuncia as 
condicións de 
semellanza. 

CCL, 
CMCCT, 
CCEC 

  Recoñecer, entre un 
conxunto de figuras, as que 
son semellantes, e enuncia 

as condicións de 
semellanza. 

2.Comprender 
o concepto de 
razón de 
semellanza e 
aplicalo para a 
construción de 
figuras 
semellantes e 
para o cálculo 
indirecto de 
lonxitudes. 

2.1.  Constrúe 
figuras 
semellantes a 
unha dada 
segundo 
unhas 
condicións 
establecidas 
(por exemplo, 
dada a razón 
de 
semellanza). 

CMCCT, 
CDC, 
CSC 

Construir figuras 
semellantes a unha dada 

segundo unhas condicións 
establecidas (por exemplo, 

dada a razón de 
semellanza). 

2.2.  Coñece o 
concepto de 
escala e 
aplícaa para 
interpretar 
planos e 
mapas. 

Coñecer o concepto de 
escala e aplícala para 

interpretar planos e mapas. 

2.3.  Obtén a 
razón de 
semellanza 
entre dúas 
figuras 
semellantes 
(ou a escala 
dun plano ou 
mapa). 

.  Obtér a razón de 
semellanza entre dúas 

figuras semellantes (ou a 
escala dun plano ou 

mapa). 

2.4.  Calcula a 
lonxitude dos 
lados dunha 
figura que é 
semellante a 
unha dada e 
cumpre unhas 
condicións 
determinadas. 

Calcular a lonxitude dos 
lados dunha figura que é 
semellante a unha dada e 
cumpre unhas condicións 

determinadas. 

2.5.  Coñece e 
calcula a 
razón entre as 
áreas e a 
razón entre os 
volumes de 
dúas figuras 
semellantes e 
aplícaa para 
resolver 
problemas. 

Coñecer e calcular a razón 
entre as áreas e a razón 

entre os volumes de dúas 
figuras semellantes e 
aplícala para resolver 

problemas. 
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sombra. 

-  Outros 
métodos 
para 
calcular a 
altura dun 
obxecto. 

-  
Construció
n dunha 
figura 
semellante 
a outra. 

3.Coñecer e 
aplicar os 
criterios de 
semellanza de 
triángulos e, 
máis 
concretamente, 
entre triángulos 
rectángulos. 

3.1.  
Recoñece 
triángulos 
semellantes 
aplicando 
criterios de 
semellanza. 

CAA, 
CSIEE, 
CMCCT 

Recoñecer triángulos 
semellantes aplicando 

criterios de semellanza. 

3.2.  
Recoñece 
triángulos 
rectángulos 
semellantes 
aplicando 
criterios de 
semellanza. 

Recoñecer triángulos 
rectángulos semellantes 

aplicando criterios de 
semellanza. 

3.3.  Coñece e 
aplica o 
teorema do 
cateto. 

Coñecer e aplicar o 
teorema do cateto. 

3.4.  Coñece e 
aplica o 
teorema da 
altura. 

Coñecer e aplica o teorema 
da altura. 

4.Resolver 
problemas 
xeométricos 
utilizando os 
conceptos e os 
procedementos 
propios da 
semellanza. 

4.1.  Calcula a 
altura dun 
obxecto a 
partir da súa 
sombra. CCL, 

CMCCT, 
CAA, 

CSIEE, 
CCEC 

Calcular a altura dun 
obxecto a partir da súa 

sombra. 

4.2.  Calcula a 
altura dun 
obxecto 
mediante 
outros 
métodos, 
aplicando a 
semellanza de 
triángulos. 

Calcular a altura dun 
obxecto mediante outros 

métodos, aplicando a 
semellanza de triángulos. 

 

Unidade 11: Corpos xeométricos 

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª e 3.ª semanas de marzoESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Manexar con soltura os poliedros e os corpos de revolución, relacionalos cos seus desenvolvementos 
planos e calcular as súas áreas. 

2. Recoñecer, interpretar e calcular áreas dalgunhas seccións de poliedros e corpos de revolución. 

 

Obxect
ivos 

Bloqu
e Contidos 

Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 

f 

B3.3 

B3.4 
Poliedros 

-  Características. 

1.  Recoñecer e 
clasificar os 
poliedros e os 

1.1.  Coñece e 
nomea os 
distintos 

CMCCT, 
CCL, 

Coñecer e nomear os 
distintos elementos dun 

poliedro (arestas, vértices, 
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l 

n 

Elementos: 
caras, arestas e 
vértices. 

-  Prismas. 
-  Clasificación dos      
  prismas segundo 
o        
  polígono das     
bases. 
  Desenvolvemento 
dun prisma recto.      
  Área. 

-  Paralelepípedos. 
Ortoedros. O 
cubo caso 
particular. 

-  Aplicación do 
teorema de 
Pitágoras para 
calcular a 
diagonal dun 
ortoedro. 

-  Pirámides: 
características e 
elementos. 

Desenvolvement
o dunha pirámide 
regular. Área. 

Desenvolvement
o e cálculo da 
área nun tronco 
de pirámide. 

-  Os poliedros 
regulares. Tipos. 

-  Descrición dos 
cinco poliedros 
regulares. 

Corpos de 
revolución 

-  Representación 
do corpo que se 
obtén ao xirar 
unha figura plana 
ao redor dun 
eixe. 

-  Identificación da 
figura que debe 
xirar arredor dun 
eixe para xerar 
certo corpo de 
revolución. 

-  Cilindros rectos e 
oblicuos. 

Desenvolvement

corpos de 
revolución. 

elementos dun 
poliedro (arestas, 
vértices, caras, 
caras laterais dos 
prismas, bases 
dos prismas e 
pirámides...). 

CCEC caras, caras laterais dos 
prismas, bases dos 

prismas e pirámides...). 

1.2.  Selecciona, 
entre un conxunto 
de figuras, as que 
son poliedros e 
xustifica a súa 
elección. 

Seleccionar, entre un 
conxunto de figuras, as 

que son poliedros e 
xustifica a súa elección. 

1.3.  Clasifica un 
conxunto de 
poliedros. 

Clasificar un conxunto de 
poliedros. 

1.4.  Describe un 
poliedro e 
clasifícao 
atendendo as 
características 
expostas. 

Describir un poliedro e 
clasifícao atendendo as 
características expostas. 

1.5.  Identifica, 
entre un conxunto 
de figuras, as que 
son de 
revolución, 
nomea os 
cilindros, os 
conos, os troncos 
de cono e as 
esferas, e 
identifica os seus 
elementos (eixe, 
bases, xeratriz, 
raio...). 

Identificar, entre un 
conxunto de figuras, as 
que son de revolución, 
nomea os cilindros, os 

conos, os troncos de cono 
e as esferas, e identifica 
os seus elementos (eixe, 
bases, xeratriz, raio...). 

2.Desenvolveros 
poliedros e obter 
as superficies dos 
seus 
desenvolvemento
s (coñecidos 
todas as medidas 
necesarias). 

2.1.  Debuxa de 
forma 
esquemática o 
desenvolvemento 
dun ortoedro e 
baséase nel para 
calcular a súa 
superficie. 

CMCCT, 

CSIEE 

Debuxar de forma 
esquemática o 

desenvolvemento 
dun ortoedro e 

baséase nel para 
calcular a súa 

superficie 

2.2.  Debuxa de 
forma 
esquemática o 
desenvolvemento 
dun prisma e 
baséase nel para 
calcular a súa 
superficie. 

Debuxar de forma 
esquemática o 

desenvolvemento dun 
prisma e baséase nel para 
calcular a súa superficie. 

2.3.  Debuxa de 
forma 
esquemática o 
desenvolvemento 
dunha pirámide e 
baséase nel para 

Debuxar de forma 
esquemática o 

desenvolvemento dunha 
pirámide e baséase nel 

para calcular a súa 
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o dun cilindro 
recto. Área. 

 

-  Os conos. 

-  Identificación 
de conos. 
Elementos e a 
súa relación. 

Desenvolvement
o dun cono 
recto. Área. 

-  O tronco de 
cono. Bases, 
altura e xeratriz 
dun tronco de 
cono. 

Desenvolvement
o dun tronco de 
cono. Cálculo da 
súa superficie. 

-  A esfera. 

-  Seccións 
planas da 
esfera. O 
círculo 
máximo. 

-  A superficie 
esférica. 

-  Relación entre 
a esfera e o 
cilindro que a 
envolve. 
Medición da 
superficie 
esférica por 
equiparación 
coa área 
lateral do 
cilindro que 
se axusta a 
ela. 

Seccións nos 
corpos 
xeométricos 

-  Seccións nos 
poliedros.  

-  Seccións nos 
corpos de 
revolución. 

calcular a súa 
superficie. 

superficie. 

2.4.  Debuxa de 
forma 
esquemática o 
desenvolvemento 
dun tronco de 
pirámide e 
baséase nel para 
calcular a súa 
superficie. 

Debuxar de forma 
esquemática o 

desenvolvemento dun 
tronco de pirámide e 

baséase nel para calcular 
a súa superficie. 

3.Recoñecer, 
nomear e 
describir os 
poliedros 
regulares. 

3.1.  Ante un 
poliedro regular, 
xustifica a súa 
regularidade, 
noméao, analízao 
dando o número 
de caras, arestas, 
vértices e caras 
por vértice, e 
debuxa 
esquematicament
e o seu 
desenvolvemento
. 

CMCCT, 
CSC, 
CD, 

CSIEE, 
CAA 

Ante un poliedro regular, 
xustificar a súa 

regularidade, noméalo, 
analízalo dando o número 
de caras, arestas, vértices 

e caras por vértice, e 
debuxar 

esquematicamente o seu 
desenvolvemento. 

3.2.  Nomea os 
poliedros 
regulares que 
teñen por caras 
un determinado 
polígono regular. 

Nomear os poliedros 
regulares que teñen por 
caras un determinado 

polígono regular. 

4.Resolver 
problemas 
xeométricos que 
impliquen 
cálculos de 
lonxitudes e 
superficies nos 
poliedros. 

4.1.  Calcula a 
diagonal dun 
ortoedro. 

CMCT, 
CSC, 
CAA 

Calcular a diagonal dun 
ortoedro. 

4.2.  Calcula a 
altura dunha 
pirámide recta 
coñecendo as 
arestas básicas e 
as arestas 
laterais. 

Calcular a altura dunha 
pirámide recta coñecendo 
as arestas básicas e as 

arestas laterais. 

4.3.  Calcula a 
superficie dunha 
pirámide 
cuadrangular 
regular 
coñecendo a 
aresta da base e 
a altura. 

Calcular a superficie 
dunha pirámide 

cuadrangular regular 
coñecendo a aresta da 

base e a altura. 

4.4.  Resolve 
outros problemas 
de xeometría. 

Resolver outros 
problemas de xeometría. 

5.Coñecer o 
desenvolvemento 
de cilindros, 
conos e troncos 
de cono, e 
calcular as áreas 

5.1.  Debuxa a 
man alzada o 
desenvolvemento 
dun cilindro, indica 
sobre el os datos 
necesarios e 

CSC, 
CSIEE, 

CAA 

Debuxar a man alzada o 
desenvolvemento dun 

cilindro, indicar sobre el os 
datos necesarios e calcula 

a área. 
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dos seus 
desenvolvemento
s (dádevos todos 
os datos 
necesarios). 

calcula a área. 
5.2.  Debuxa a 
man alzada o 
desenvolvemento 
dun cono, indica 
sobre el os datos 
necesarios e 
calcula a área. 

Debuxar a man alzada o 
desenvolvemento dun 

cono, indicar sobre el os 
datos necesarios e calcula 

a área. 

5.3.  Debuxa a 
man alzada o 
desenvolvemento 
dun tronco de 
cono, indica 
sobre el os datos 
necesarios e 
calcula a área. 

Debuxar a man alzada o 
desenvolvemento dun 
tronco de cono, indicar 

sobre el os datos 
necesarios e calcular a 

área. 

6.Coñecer e 
aplicar as 
fórmulas para o 
cálculo da 
superficie dunha 
esfera, dun 
casquete esférico 
ou dunha zona 
esférica. 

6.1.  Calcula a 
superficie dunha 
esfera, dun 
casquete ou 
dunha zona 
esférica, 
aplicando as 
correspondentes 
fórmulas. 

CMCCT, 
CD 

Calcular a superficie 
dunha esfera, dun 

casquete ou dunha zona 
esférica, aplicando as 

correspondentes fórmulas. 

6.2.  Coñece a 
relación entre a 
superficie dunha 
esfera e a do 
cilindro que a 
envolve, e utiliza 
esa relación para 
calcular a área de 
casquetes e 
zonas esféricas. 

Coñecer a relación entre a 
superficie dunha esfera e 

a do cilindro que a 
envolve, e utilizar esa 

relación para calcular a 
área de casquetes e 

zonas esféricas. 

7.Recoñecer, 
relacionar e 
calcular áreas 
dalgunhas 
seccións de 
poliedros e 
corpos de 
revolución. 

7.1.  Relaciona 
figuras planas 
coas seccións 
dun corpo 
xeométrico. 

CMCCT, 
CSC, 
CD, 
CAA 

Relacionar figuras planas 
coas seccións dun corpo 

xeométrico. 

7.2.  Calcula 
áreas de 
seccións de 
corpos 
xeométricos. 

Calcular áreas de 
seccións de corpos 

xeométricos. 

 
Unidade 12: Medida do volume 

TEMPORALIZACIÓN: 4ª e 5ª semana de marzo 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Manexar as unidades de volume e calcular o volume dos corpos xeométricos máis coñecidos. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de conse-
cución 
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e 

f 

l 

n 

B3.3 

B3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.4 

Unidades de 
volume no 
SMD 

-  Capacidade e  

volume. 

-  Unidades de 
volume e 
capacidade. 
Relacións e 
equivalencias
. Múltiplos e 
divisores. 

-  Operacións 
con medidas 
de volume. 
Paso de 
forma 
complexa a 
incomplexa, 
e viceversa. 

Principio de 
Cavalieri 

-  Cálculo do 
volume de 
paralelepíped
os, ortoedros 
e cubos. 
Aplicación ao 
cálculo 
doutros 
volumes. 

-  Volume de 
corpos 
xeométricos.  

Volume de 
prismas e 
cilindros 

-  Volume de 
pirámides e 
conos. 

-  Volume do 
tronco de 
pirámide e do 
tronco de 
cono. 

-  Volume da 
esfera e 
corpos 
asociados. 

 

1.  
Comprender 
o concepto 
de medida 
do volume e 
coñecer e 
manexar as 
unidades de 
medida do 
SMD. 

1.1.  Calcula o 
volume de 
policubos por 
reconto de 
unidades 
cúbicas. 

CMCCT, 
CCL, 
CD, 

CCEC 

Calcular o volume de 
policubos por reconto de 

unidades cúbicas. 

1.2.  Utiliza as 
equivalencias 
entre as 
unidades de 
volume do SMD 
para efectuar 
cambios de 
unidades. 

Utilizar as equivalencias 
entre as unidades de 
volume do SMD para 
efectuar cambios de 

unidades. 

1.3.  Pasa unha 
cantidade de 
volume de forma 
complexa a 
incomplexa, e 
viceversa. 

Pasar unha cantidade de 
volume de forma complexa 
a incomplexa, e viceversa. 

2.Coñecer e 
utilizar as 
fórmulas 
para 
calcular o 
volume de 
prismas, 
cilindros, 
pirámides, 
conos e 
esferas 
(dados os 
datos para a 
aplicación 
inmediata 
destas). 

2.1. Calcula o 
volume de 
prismas, 
cilindros, 
pirámides, 
conos ou 
esferas, 
utilizando as 
correspondentes 
fórmulas 
(darase a figura 
e sobre ela os 
datos 
necesarios). 

CMCCT, 
CSIEE, 

CAA 

Calcular o volume de 
prismas, cilindros, 

pirámides, conos ou 
esferas, utilizando as 

correspondentes fórmulas 
(darase a figura e sobre ela 

os datos necesarios). 

3.Resolver 
problemas 
xeométricos 
que 
impliquen o 
cálculo de 
volumes. 

3.1.  Calcula o 
volume dun 
prisma de 
maneira que 
haxa que 
calcular 
previamente 
algún dos datos 
para poder 
aplicar a fórmula 
(por exemplo, 
calcular o 
volume dun 
prisma 
hexagonal 
coñecendo a 
altura e a aresta 
da base). 

CMCCT, 
CSC, 
CCL 

Calcular o volume dun 
prisma de maneira que haxa 

que calcular previamente 
algún dos datos para poder 

aplicar a fórmula (por 
exemplo, calcular o volume 

dun prisma hexagonal 
coñecendo a altura e a 

aresta da base). 

3.2.  Calcula o 
volume dunha 
pirámide de 
base regular, 

Calcular o volume dunha 
pirámide de base regular, 

coñecendo as arestas 
lateral e básica (ou similar). 
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coñecendo as 
arestas lateral e 
básica (ou 
similar). 
3.3.  Calcula o 
volume dun 
cono coñecendo 
o raio da base e 
a xeratriz (ou 
similar). 

Calcular o volume dun cono 
coñecendo o raio da base e 

a xeratriz (ou similar). 

3.4.  Calcula o 
volume de 
troncos de 
pirámide e de 
troncos de cono. 

 

3.5.  Calcula o 
volume de 
corpos 
compostos. 

Calcular o volume de corpos 
compostos. 

3.6.  Resolve 
outros 
problemas de 
volume (por 
exemplo, que 
impliquen o 
cálculo de 
custos, que 
combinen co 
cálculo de 
superficies, 
etc.). 

Resolver outros problemas 
de volume (por exemplo, 

que impliquen o cálculo de 
custos, que combinen co 

cálculo de superficies, etc.). 

 

Unidade 13: Funcións 

TEMPORALIZACIÓN: Abril 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Manexar as funcións e as súas formas de representación: enunciado, táboa de valores, expresión 
alxébrica e gráfica.  

2. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

e 

f 

g 

h 

B4.1 

 

 

 

 

 

 

As funcións e 
os seus 
elementos 
-  Nomenclatura: 

variable 
dependente, 
variable 
independente, 
coordenadas, 
asignación de 

1.  Coñecer e 
manexar o 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

1.1.  Localiza 
puntos no plano a 
partir das súas 
coordenadas e 
nomea puntos do 
plano escribindo 
as súas 
coordenadas. 

CSIEE, 
CMCCT, 
CCEC 

Localizar puntos no plano 
a partir das súas 

coordenadas e nomear 
puntos do plano escribindo 

as súas coordenadas. 

2.Comprender 
o concepto de 

2.1.  Distingue se 
unha gráfica CSC, Distinguir se unha gráfica 

representa ou non unha 
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B4.2 

B4.3 

valores y a 
valores x. 

-  Elaboración da  
   gráfica dada 
por  
un enunciado. 
-  Diferenciación  
   entre gráficas 
que  
   representan  
   funcións e 
outras  
que non o fan. 
-  Crecemento e 

decrecemento 
de funcións. 

-  
Recoñecemento  
   de funcións  
   crecentes e  
decrecentes. 
-  Lectura e 

comparación 
de gráficas. 

-  Funcións dadas 
por táboas de 
valores. 

-  Construción de  
   gráficas  
   elaborando,  
   previamente, 
unha  
táboa de valores. 
-  Funcións dadas 

por unha 
expresión 
analítica. 

Funcións lineais 
-  Funcións de 

proporcionalida
de do tipo 
ymx. 

-  Pendente 
dunha  
recta. 
-  Dedución das  
   pendentes de  
   rectas a partir 
de  
   representacións  
   gráficas ou a 
partir  
   de dous dos 
seus  
puntos. 
-  As funcións 
lineais 

ymx n. 
-  Identificación 

do papel que 

función e 
recoñecer, 
interpretar e 
analizar as 
gráficas 
funcionais. 

representa ou non 
unha función. 

CAA, 
CMCCT 

función. 

2.2.  Interpreta 
unha gráfica 
funcional e 
analízaa, 
recoñecendo os 
intervalos 
constantes, os de 
crecemento e os 
de decrecemento. 

Interpretar unha gráfica 
funcional e analízala, 

recoñecendo os intervalos 
constantes, os de 

crecemento e os de 
decrecemento. 

3.Construír a 
gráfica dunha 
función a 
partir da súa 
ecuación. 

3.1.  Dada a 
ecuación dunha 
función, constrúe 
unha táboa de 
valores (x, y) e 
represéntaa, 
punto por punto, 
no plano 
cartesiano. 

CD, 
CCL, 

CSIEE 

Dada a ecuación dunha 
función, construir unha 

táboa de valores (x, y) e 
represéntala, punto por 

punto, no plano cartesiano. 

4.Recoñecer, 
representar e 
analizar as 
funcións 
lineais. 

4.1.  Recoñece e 
representa unha 
función de 
proporcionalidade, 
a partir da 
ecuación, e obtén 
a pendente da 
recta 
correspondente. 

CD, 
CCL, 

CMCCT 

Recoñecer e representar 
unha función de 

proporcionalidade, a partir 
da ecuación, e obtér a 

pendente da recta 
correspondente. 

4.2.  Recoñece e 
representa unha 
función lineal a 
partir da ecuación 
e obtén a 
pendente da recta 
correspondente. 

Recoñecer e representar 
unha función lineal a partir 

da ecuación e obtér a 
pendente da recta 
correspondente. 

4.3.  Obtén a 
pendente dunha 
recta a partir da 
súa gráfica. 

Obtér a pendente dunha 
recta a partir da súa 

gráfica. 

4.4.  Identifica a 
pendente dunha 
recta e o punto de 
corte co eixe 
vertical a partir da 
súa ecuación, 
dada na forma   

y mxn. 

Identificar a pendente 
dunha recta e o punto de 
corte co eixe vertical a 
partir da súa ecuación, 
dada na forma   

y mxn. 

4.5.  Obtén a 
ecuación dunha 
recta a partir da 
súa gráfica. 

Obtér a ecuación dunha 
recta a partir da súa 

gráfica. 

4.6.  Recoñece 
unha función 
constante pola 
súa ecuación ou 
pola súa 

Recoñecer unha función 
constante pola súa 

ecuación ou pola súa 
representación gráfica. 

Representar a recta y k 
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representan os 
parámetros m 
e n en  
ymxn. 

-  Representación 
dunha recta 
dada por unha 
ecuación e 
obtención da 
ecuación a 
partir dunha 
recta 
representada 
sobre papel 
cuadriculado. 

-  A función 
constante  
y k. 

representación 
gráfica. 
Representa a 
recta y k ou 
escribe a 
ecuación dunha 
recta paralela ao 
eixe horizontal. 

ou escribir a ecuación 
dunha recta paralela ao 

eixe horizontal. 

4.7.  Escribe a 
ecuación 
correspondente á 
relación lineal 
existente entre 
dúas magnitudes 
e represéntaa. 

Escribir a ecuación 
correspondente á relación 
lineal existente entre dúas 
magnitudes e represéntala. 

 

Unidade 14: Estatística 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de maioESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Realizar estudos estatísticos (tabulando datos, representándoos graficamente) e interpretar táboas e 
gráficas estatísticas. 

2. Calcular parámetros estatísticos relativos a unha distribución. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

A 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

B5.2 

 

 

 

 

 

B5.1 

B5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso para 
realizar unha 
estatística 
-  Toma de 
datos. 
-  Elaboración de 
táboas e 

gráficas. 
-  Cálculo de  
parámetros. 
Variables 
estatísticas 
-  Variables 

estatísticas 
cuantitativas e 
cualitativas. 

-  Identificación 
de  
   variables  
   cualitativas ou  
cuantitativas. 
-  Frecuencia. 

Táboa 

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

1.1.  
Distingue 
entre 
variables 
cualitativas e 
cuantitativas 
en 
distribucións 
concretas. 

CCL, 
CCEC, 
CSC 

Distinguir entre variables 
cualitativas e cuantitativas 
en distribucións concretas. 

2.Elaborar e 
interpretar 
táboas 
estatísticas 
cos datos 
agrupados. 

2.1.  Elabora 
e interpreta 
táboas 
estatísticas 
sinxelas 
(relativas a 
variables 
discretas). 

CSIEE, 
CMCCT 

Elaborar e interpretar 
táboas estatísticas 
sinxelas (relativas a 
variables discretas). 

3.Representar 
graficamente 
información 
estatística 
dada 

3.1.  
Representa e 
interpreta 
información 
estatística 

CMCCT, 
CD, 
CAA 

Representar e interpretar 
información estatística 

dada graficamente 
(diagramas de barras, 

polígonos de frecuencias, 
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B5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5.4 

B5.5 

de frecuencias. 
-  Elaboración de  
   táboas de  
   frecuencia a 
partir    
   de: 
   Datos illados. 
   Datos 
agrupados  
   en intervalos 
   (dando os 
inter- 
valos). 
Representación 
gráfica de 
estatísticas 
-  Diagramas de  
barras.  
-  Histogramas. 
-  Diagramas de  
sectores. 
-  Diagrama de 
caixa   
e bigotes. 
-  Construción de 

gráficas a 
partir de 
táboas 
estatísticas. 

-  Interpretación 
de gráficas. 

Parámetros 
estatísticos 
-  Media ou 
media.  
-  Mediana, 
cuartís. 
-  Moda. 
-  Percorrido ou  
rango. 
-  Desviación 
media. 
Táboas de 
dobre entrada 
-  Interpretación 

dos datos 
contidos en 
táboas de 
dobre entrada. 

mediante 
táboas e 
interpretar 
información 
estatística 
dada 
graficamente. 

dada 
graficamente 
(diagramas 
de barras, 
polígonos de 
frecuencias, 
histogramas, 
diagramas de 
sectores...). 

histogramas, diagramas de 
sectores...). 

3.2.  
Interpreta 
pictogramas, 
pirámides de 
poboación e 
climogramas. 

Interpretar pictogramas, 
pirámides de poboación e 

climogramas. 

3.3.  Elabora 
e interpreta 
un diagrama 
de caixa e 
bigotes. 

Elaborar un diagrama de 
caixa e bigotes. 

4.Calcular os 
parámetros 
estatísticos 
básicos 
relativos a 
unha 
distribución. 

4.1.  Calcula 
a media, a 
mediana, a 
moda e a 
desviación 
media dun 
pequeno 
conxunto de 
valores (entre 
5 e 10). 

CMCCT, 
CD, 

CSIEE 

Calcular a media, a 
mediana, a moda e a 
desviación media dun 
pequeno conxunto de 
valores (entre 5 e 10). 

4.2.  Nunha 
táboa de 
frecuencias, 
calcula a 
media e a 
moda. 

Nunha táboa de 
frecuencias, calcular a 

media e a moda. 

4.3.  Nun 
conxunto de 
datos (non 
máis de 20), 
obtén 
medidas de 
posición: Me, 
Q1 e Q3. 

.  Nun conxunto de datos 
(non máis de 20), obtér 

medidas de posición: Me 

 

Unidade 15: Azar e probabilidade 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª e 4.ª semanas de maioESO 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Asignar probabilidades a distintos sucesos en experiencias aleatorias e utilizar estratexias para o cálculo 
de probabilidades como diagramas en árbore ou táboas de continxencia. 
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Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

e 

f 

h 

B5.7 

B5.10 

B5.11 

 

 

 

 

 

B5.9 

 

 

 

 

 

 

 

B5.12 

 

 

 

 

Sucesos 

-  Experiencia 
aleatoria. 

-  Espazo 
mostral. 

-  Suceso 
aleatorio. 

-  Suceso 
individual. 

-  Suceso 
seguro. 

Probabilidade 

-  Probabilidade 
dun suceso. 

-  Probabilidade 
en 
experiencias 
regulares. 

-  Probabilidade 
en 
experiencias 
irregulares. 

-  Lei de 
Laplace. 

 

Cálculo de 
probabilidades 

-  Diagrama en     

árbore. 

-  Repartición da 
probabilidade 
nunha 
ramificación. 

-  Táboas de 
continxencia. 

1.  Identificar 
as 
experiencias e 
os sucesos 
aleatorios, 
analizar os 
seus 
elementos e 
describilos coa 
terminoloxía 
adecuada. 

1.1.  Distingue, 
entre varias 
experiencias, 
as que son 
aleatorias. 

CCL, 
CMCCT, 

CAA, 
CSC 

Distingue, entre varias 
experiencias, as que son 

aleatorias. 

1.2.  Ante unha 
experiencia 
aleatoria 
sinxela, obtén 
o espazo 
mostral, 
describe 
distintos 
sucesos e 
clasifícaos 
segundo a súa 
probabilidade 
(seguros, 
probables, moi 
probables, 
pouco 
probables...). 

Ante unha experiencia 
aleatoria sinxela, obtén o 
espazo mostral, describe 

distintos sucesos e 
clasifícaos segundo a súa 
probabilidade (seguros, 

probables, moi probables, 
pouco probables...). 

2.Comprender 
o concepto de 
probabilidade e 
asignar 
probabilidades 
a distintos 
sucesos en 
experiencias 
aleatorias. 

2.1.  Aplica a 
lei de Laplace 
para calcular a 
probabilidade 
de sucesos 
pertencentes a 
experiencias 
aleatorias 
regulares. 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA, 
CSC 

Aplicar a lei de Laplace para 
calcular a probabilidade de 

sucesos pertencentes a 
experiencias aleatorias 

regulares. 

2.2.  Constrúe 
táboas de 
frecuencias 
absolutas e 
relativas a 
partir da listaxe 
de resultados 
dunha 
experiencia 
aleatoria 
realizada de 
forma 
reiterada. 

Construir táboas de 
frecuencias absolutas e 

relativas a partir da listaxe de 
resultados dunha experiencia 
aleatoria realizada de forma 

reiterada. 

2.3.  Constrúe 
e interpreta 
táboas de 
frecuencias 
asociadas a 
distintos 
sucesos e, a 
partir delas, 
estima a 

Construir e interpretar táboas 
de frecuencias asociadas a 
distintos sucesos e, a partir 

delas, estima a probabilidade 
destes. 
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probabilidade 
destes. 

3.Utilizar 
estratexias 
para o cálculo 
de 
probabilidades 
como 
diagramas en 
árbore e 
táboas de 
continxencia. 

3.1.  Utiliza o 
diagrama en 
árbore para 
realizar 
recontos 
sistemáticos e 
calcula 
probabilidades 
a partir destes. 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

Utilizar o diagrama en árbore 
para realizar recontos 

sistemáticos. 

3.2.  Resolve 
problemas de 
probabilidade 
nos que os 
datos veñen 
dados en 
táboas de 
continxencia. 

Resolver problemas de 
probabilidade nos que os 

datos veñen dados en táboas 
de continxencia. 

 

Instrumentos para cada estándar 

Para cada estándar, aplicaremos os seguintes instrumentos de avaliación: 

Proba escrita: 80%, traballo individual: 10%, participación: 5%, outros traballos: 5% 

 

3.2 PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA DAS MATEMÁTICAS ORIENTADAS 
AS ENSINANZAS ACADÉMICAS  4º E.S.O. 

 

UNIDADE  1: Números reais 
Temporalización:  Setembro  e 1ª semana de outubro                
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
1. Coñecer os distintos conxuntos numéricos que configuran o conxunto dos números reais e dominar os 
conceptos e os procedementos cos que se manexan (decimais, notación científica, radicais, logaritmos). 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

f 
B2.1. 

B2.3. 
Números 
decimais 
-  Expresión 

decimal dos 
números 
aproximados. 
Cifras 
significativas. 

-  Redondeo de 
números. 

1.  Manexar 
con destreza 
a expresión 
decimal dun 
número e a 
notación 
científica e 
facer 
aproximacións 

1.1.  Domina a 
expresión 
decimal dun 
número ou 
dunha 
cantidade  

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA, 
CSC 

Coñecer a expresión 
decimal dun número. 
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-  Asignación 
dun número 
de cifras 
acorde coa 
precisión dos 
cálculos e co 
que estea a 
expresar. 

A notación 
científica 

-  Lectura e 
escritura de 
números en 
notación 
científica. 

-  Manexo da 
calculadora 
para a 
notación 
científica. 

Números non 
racionais. 
Expresión 
decimal 

Recoñecemento 
dalgúns 
irracionais. 
Xustificación 
da 
irracionalidad
e de 

 
 

b 
f 

 

B2.2. 

 

Os números 
reais. A recta 
real 

-  
Representaci
ón exacta ou 
aproximada 
de distintos 
tipos de 
números 
sobre R. 

-  Intervalos e 
semirrectas. 
Nomenclatura. 

 

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

1.2.  Realiza 
operacións con 
cantidades 
dadas en 
notación 
científica  

 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA, 

CSIEE, 
CCEC 

Realizar operacións 
sinxelas con 

cantidades dadas en 
notación científica 

1.3.  Usa a 
calculadora 
para anotar e 
operar con 
cantidades 
dadas en 
notación 
científica 

Usar a calculadora 
para anotar e operar 

con cantidades dadas 
en notación científica 

2.1.  Clasifica 
números de 
distintos tipos. 

Clasificar números de 
distintos tipos. 

 

b 
f 

 

B2.4. 
B2.5. 
B2.6. 

 

Raíz n-ésima 
dun número. 
Radicais 

-  Propiedades. 

 

3.  Coñecer o 
concepto de 
raíz dun 
número, así 
como as 

2.2.  Coñece e 
utiliza as 
distintas 
notacións para 
os intervalos e 
a súa 
representación 

 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA, 

Coñecer as distintas 
notacións para os 

intervalos. 
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UNIDADE 2  Polinomios e fraccións alxébricas 

Temporalización: 2ª e 3ª semanas de outubro 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

1.  Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas, resaltando na divisibilidade dos 
primeiros e na súa descomposición en factores. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

-  Expresión de 
raíces en 
forma 
exponencial, 
e viceversa. 

-  Utilización da 
calculadora 
para obter 
potencias e 
raíces 
calquera. 

-  Propiedades 
dos radicais. 
Simplificación. 
Racionalización 
de 
denominadores. 

propiedades 
das raíces, e 
aplicalos na 
operatoria con 
radicais  
        Manexar 
expresións 
irracionais na 
resolución de 
problemas.. 

gráfica. CCEC 
 3.1.  Utiliza a 
calculadora 
para o cálculo 
numérico con 
potencias e 
raíces. 

Utilizar a calculadora 
para o cálculo con 
potencias e raíces. 

 

 

 

B2.8. 

 

Noción de 
logaritmo 
-  Cálculo de 
logaritmos a 
partir da súa 
definición. 

 

4.  Coñecer a 
definición de 
logaritmo e 
relacionala 
coas 
potencias e as 
súas 
propiedades. 

3.2.  Interpreta 
e simplifica 
radicais. 

 

CCL, 
CMCCT, 

CAA, 
CSIEE 

Simplificar radicais. 

3.3.  Opera con 
radicais. 

Operar con radicais. 

3.4.  
Racionaliza 
denominadores. 

Racionalizar 
denominadores. 

3.5.  Manexa 
con destreza 
expresións 
irracionais que 
xurdan na 
resolución de 
problemas. 

 

4.1.  Calcula 
logaritmos a 
partir da 
definición e das 
propiedades 
das potencias. 

CCL, 
CMCCT, 

CAA, 
CSIEE 

Calcular logaritmos a 
partir da definición. 
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b B2.10. 

 

 

 

Polinomios 
-  Terminoloxía 

básica para o 
estudo de 
polinomios. 

 

Operacións 
con monomios 
e polinomios 
-  Suma, resta e 

multiplicación
. 

-  División de 
polinomios. 
División 
enteira e 
división 
exacta. 

-  Técnica para 
a división de 
polinomios. 

-  División dun 
polinomio por 
x ‒ a. Valor 
dun 
polinomio 
para x ‒ a. 
Teorema do 
resto. 

-  Utilización da 
regra de 
Ruffini para 
dividir un 
polinomio por 
x ‒ a e para 
obter o valor 
dun 
polinomio 
cando x vale 
a. 

Factorización 
de polinomios 
-  Factorización 

de 
polinomios. 
Raíces. 

-  Aplicación 
reiterada da 
regra de 
Ruffini para 
factorizar un 
polinomio, 
localizando 
as raíces 
enteiras 
entre os 

1.Manexar 
con 
destreza as 
operacións 
con 
polinomios 
e utiliza a 
regra de 
Ruffini 
para 
factorizalos 

1.1.  Realiza 
sumas, restas 
e 
multiplicacións 
de polinomios. 

CCL, 

CMCCT 

CD, 

CAA 

Realizar sumas, restas e 
multiplicacións de 

polinomios. 

 

1.2.  Divide 
polinomios e  
utiliza a regra 
de Ruffini se é 
oportuno. 

Facer divisións sinxelas 
de polinomios. 

1.3.  Resolve 
problemas 
utilizando o 
teorema do 
resto. 

 

1.4.  Factoriza 
un polinomio 
con varias 
raíces 
enteiras. 

Factorizar un polinomio. 
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divisores do 
termo 
independent
e. 

Divisibilidade 
de polinomios 
-  Divisibilidade 

de 
polinomios. 
Polinomios 
irreducibles, 
descomposic
ión factorial, 
máximo 
común 
divisor e 
mínimo 
común 
múltiplo. 

-  Máximo 
común 
divisor e 
mínimo 
común 
múltiplo de 
polinomios. 

f 
 

B2.12. Fraccións 
alxébricas 
-  Fraccións 

alxébricas. 
Simplificació
n. Fraccións 
equivalentes. 

-  Obtención de 
fraccións 
alxébricas 
equivalentes 
a outras 
dadas con 
igual 
denominador
, por 
redución a 
común 
denominador 

-  Operacións 
(suma, resta, 
multiplicación 
e división) de 
fraccións 
alxébricas. 

2.Dominar o 
manexo das 
fraccións 
alxébricas e 
as súas 
operacións. 

2.1.  Simplifica 
fraccións 
alxébricas. 

CCL, 

CMCCT 

CD, 

CSIEE 

Simplificar fraccións 
alxébricas sinxelas. 

2.2.  Opera 
con 
fracció
ns 
alxébri
cas. 

Operar con fraccións 
alxébricas sinxelas. 

F B2.10 
B2.12. 

 3.Traducir 
enunciados 
á linguaxe 
alxébrica. 

3.1.  Expresa 
alxebricamente 
un enunciado 
que dea lugar 
a un polinomio 
ou a unha 

CCL, 

CMCCT 

CD, 

Expresar alxebricamente 
un enunciado que dea 
lugar a un polinomio. 
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fracción 
alxébrica. 

CAA, 

CSC 

 
 
 

UNIDADE 3 Ecuacións, inecuacións e sistemas 
 
Temporalización:  4ª semana de outubro e 1ª, 2ª e 3ª de novembro 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

1.  Interpretar e resolver con destreza ecuacións de diversos tipos, sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas e inecuacións cunha incógnita. Aplicar estas destrezas á resolución de problemas. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 

g 

B2.11. 

B2.13. 

Ecuacións 

-  Ecuacións de 
segundo 
grao 
completas e 
incompletas. 
Resolución. 

-  Ecuacións 
bicadradas. 
Resolución. 

-  Ecuacións co 
x no 
denominador
. Resolución. 

-  Ecuacións 
con radicais. 
Resolución. 

1.  Resolver 
con 
destreza 
ecuacións 
de distintos 
tipos e 
aplicalas á 
resolución 
de 
problemas. 

1.1.  Resolve 
ecuacións de 
segundo grao 
e bicadradas. 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CSIEE, 
CCEC 

Resolver ecuacións de 
segundo grao e bicadradas. 

1.2.  Resolve 
ecuacións 
con radicais 
e ecuacións 
coa incógnita 
no 
denominador. 

Resolver ecuacións con 
radicais e ecuacións coa 

incógnita no denominador. 

1.3.  
Recoñece a 
factorización 
como recurso 
para resolver 
ecuacións. 

Recoñecer a factorización 
como recurso para resolver 

ecuacións. 

1.4.  Formula 
e resolve 
problemas 
mediante 
ecuacións. 

 

f 
g 
 

B2.11. 
B2.13. 

Sistemas de 
ecuacións 

-  Resolución 
de sistemas 
de ecuacións 
mediante os 
métodos de 
substitución, 
igualación e 
redución. 

-  Sistemas de 

2.Resolver 
con 
destreza 
sistemas de 
ecuacións e 
aplicalos á 
resolución 
de 
problemas. 

2.1.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
lineais. CCL, 

CMCCT 
CAA, 
CSC 

Resolver sistemas de 
ecuacións lineais. 

2.2.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
non lineais. 

 

 2.3.  Formular e resolver 
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primeiro 
grao. 

-  Sistemas de 
segundo 
grao. 

-  Sistemas con 
radicais. 

-  Sistemas con 
variables no 
denominador 

Formula e 
resolve 
problemas 
mediante 
sistemas de 
ecuacións. 

problemas mediante 
sistemas de ecuacións. 

f 
g 

B2.14. Inecuacións 
-  Inecuacións 

cunha 
incógnita. 

-  Resolución 
alxébrica e 
gráfica. 
Interpretació
n das 
solucións 
dunha 
inecuación. 

Sistemas de 
inecuacións 

-  Resolución 
de sistemas 
de 
inecuacións. 

-  
Representaci
ón das 
solucións de 
inecuacións 
por medio de 
intervalos. 

3.Interpretar 
e resolver 
inecuacións 
e sistemas 
de 
inecuacións 
cunha 
incógnita. 

3.1.  Resolve 
e interpreta 
graficamente 
inecuacións 
lineais cunha 
incógnita. 

CCL, 
CMCCT 
CSIEE, 
CCEC 

Resolver inecuacións  
lineais cunha incógnita. 

3.2.  Resolve 
e interpreta 
sistemas de 
inecuacións 
lineais cunha 
incógnita. 

 

3.3.  Formula 
e resolve 
problemas 
mediante 
inecuacións 
ou sistemas 
de 
inecuacións. 

 

 

 
UNIDADE 4 Funcións. Características 

 
Temporalización:  4ª e 5º semanas de novembro e 1ª e 2ª de decembro.                        

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

       1.  Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas formas de 
expresar as funcións. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

B 

e 

f 

g 

B4.1. 

B4.2. 

B4.3. 

Concepto de 
función 

-  Distintas formas 
de presentar 
unha función: 

  1.  Dominar 
o concepto de 
función, 
coñecer as 
características 
máis 

  1.1.  Dada 
unha función 
representada 
pola súa 
gráfica, estuda 
as súas 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CAA, 
CSC, 

Coñecer as  características 
máis relevantes (dominio de 

definición, crecemento, 
máximos e mínimos, 

continuidade...) dunha 
función representada pola 
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h representación 
gráfica, táboa 
de valores e 
expresión 
analítica ou 
fórmula. 

-  Relación de 
expresións 
gráficas e 
analíticas de 
funcións. 

Dominio de 
definición 

-  Dominio de 
definición 
dunha función. 
Restricións ao 
dominio dunha 
función. 

-  Cálculo do 
dominio de 
definición de 
diversas 
funcións. 

Descontinuidade 
e continuidade 

-  
Descontinuidad
e e 
continuidade 
dunha función. 
Razóns polas 
que unha 
función pode 
ser 
descontinua. 

-  Construción de 
descontinuidad
es. 

Crecemento 

-  Crecemento, 
decrecemento, 
máximos e 
mínimos. 

-  
Recoñecement
o de máximos e 
mínimos. 

Taxa de 
variación media 

-  Taxa de 
variación media 
dunha función 
nun intervalo. 

-  Obtención 

relevantes e 
as distintas 
formas de 
expresar as 
funcións. 

características 
máis relevantes 
(dominio de 
definición, 
percorrido, 
crecemento e 
decrecemento, 
máximos e 
mínimos, 
continuidade...). 

CSIEE, 
CCEC 

súa gráfica 

  1.2.  
Representa 
unha función 
da que se dan 
algunhas 
características 
especialmente 
relevantes. 

 

  1.3.  Asocia 
un enunciado 
cunha gráfica. 

Asociar un enunciado cunha 
gráfica. 

  1.4.  
Representa 
unha función 
dada pola súa 
expresión 
analítica 
obtendo, 
previamente, 
unha táboa de 
valores. 

Representar unha función 
dada pola súa expresión 

analítica  

  1.5.  Acha a 
T.V.M. nun 
intervalo dunha 
función dada 
graficamente, 
ou ben dada 
mediante a súa 
expresión 
analítica. 

Achar a T.V.M. nun 
intervalo dunha función 

dada graficamente, ou ben 
dada mediante a súa 
expresión analítica. 

  1.6.  
Responde 
preguntas 
concretas 
relacionadas 
con 
continuidade, 
tendencia, 
periodicidade, 
crecemento... 
dunha función. 
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sobre a 
representación 
gráfica e a 
partir da 
expresión 
analítica. 

-  Significado da 
T.V.M. nunha 
función espazo-
tempo. 

Tendencias e 
periodicidade 

-  
Recoñecement
o de tendencias 
e 
periodicidades. 

 

 
UNIDADE 5 Funcións elementais 
 
Temporalización:  3ª e 4ª semanas de decembro e 2ª e 3ª de xaneiro 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Coñecer gráfica e analiticamente diversas familias de funcións. Manexar destramente algunhas delas 
(lineais, cuadráticas...).  

  2. Interpretar e representar funcións definidas a anacos. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de conse-
cución 

A 

f 

g 

h 

B4.1. 

B4.2. 
Función lineal 

-  Función lineal. 
Pendente dunha 
recta. 

-  Tipos de funcións 
lineais. Función 
de 
proporcionalidad
e e función 
constante. 

-  Obtención de 
información a 
partir de dúas ou 
máis funcións 
lineais referidas a 
fenómenos 
relacionados 
entre si. 

-  Expresión da 
ecuación dunha 
recta coñecidos 

 1.  Manexar 
con destreza 
as funcións 
lineais. 

1.1.  Representa 
unha función lineal 
a partir da súa 
expresión 
analítica. 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CSIEE, 
CCEC 

Representar unha función 
lineal a partir da súa 
expresión analítica. 

1.2.  Obtén a 
expresión analítica 
dunha función 
lineal coñecendo a 
súa gráfica ou 
algunha das súas 
características. 

Obter a expresión analítica 
dunha función lineal 

coñecendo algunha das 
súas características. 

1.3.  Representa 
funcións definidas 
«a anacos». 

Representar funcións 
definidas «a anacos». 

1.4.  Obtén a 
expresión analítica 
dunha función 
definida «a 
anacos» dada 

Obter a expresión analítica 
dunha función definida «a 

anacos» dada graficamente 
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un punto e a 
pendente. 

graficamente. 

A 

f 

g 

h 

B4.1. 
B4.2. 

Funcións 
cuadráticas 

-  Representación 
de funcións 
cuadráticas. 
Obtención da 
abscisa do 
vértice e dalgúns 
puntos próximos 
ao vértice. 
Métodos sinxelos 
para representar 
parábolas. 

-  Estudo conxunto 
de rectas e 
parábolas. 

-  Interpretación dos 
puntos de corte 
entre unha 
función lineal e 
unha cuadrática. 

2.Coñecer e 
manexar con 
soltura as 
funcións 
cuadráticas. 

2.1.  Representa 
unha función 
cuadrática  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CCEC 

Representar funcións 
cuadráticas 

2.2.  Asocia curvas 
de funcións 
cuadráticas ás 
súas expresións 
analíticas. 

 

 2.3.  Escribe a 
ecuación dunha 
parábola 
coñecendo a súa 
representación 
gráfica en casos 
sinxelos. 

 

2.4.  Estuda 
conxuntamente as 
funcións lineais e 
as cuadráticas 
(funcións definidas 
«a anacos», 
intersección de 
rectas e 
parábolas). 

 

A 

f 

g 

h 

 

B4.1. 
B4.2. 

Funcións de 
proporcionalidade 
inversa 

-  A hipérbole. 

Funcións 
exponenciais 

Funcións 
logarítmicas 

-  Obtención de 
funcións 
logarítmicas a 
partir de funcións 
exponenciais.  

3.Coñecer 
outros tipos 
de funcións, 
asociando a 
gráfica coa 
expresión 
analítica. 

3.1.  Asocia curvas 
a expresións 
analíticas 
(proporcionalidade 
inversa, radicais, 
exponenciais e 
logaritmos). 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CAA, 
CSC 

 

3.2.  Manexa con 
soltura as funcións 
de 
proporcionalidade 
inversa e as 
radicais. 

 

3.3.  Manexa con 
soltura as funcións 
exponenciais e as 
logarítmicas. 

 

3.4.  Resolve 
problemas de 
enunciado 
relacionados con 
distintos tipos de 
funcións. 

 

A º B4.1. Funcións 4.Interpretar 4.1.  Representa CMCCT  
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f 

g 

h 

B4.2. definidas a anacos 

-  Funcións 
definidas 
mediante 
«anacos» de 
rectas. 
Representación. 

-  Obtención da 
ecuación 
correspondente a 
unha gráfica 
formada por 
anacos de rectas. 

e representar 
funcións 
definidas «a 
anacos». 

unha función dada 
«a anacos» con 
expresións lineais 
ou cuadráticas. 

CD, 
CAA 

  

 

 
UNIDADE 6 Semellanza. Aplicacións 
 
Temporalización:   4ª semana de xaneiro e 1ª de febreiro 
 

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de consecución 

E 

f 

 

B 3.5. Figuras 
semellantes 
-  Similitude de 

formas. Razón 
de semellanza. 

-  A semellanza 
en ampliacións 
e reducións. 
Escalas. 
Cálculo de 
distancias en 
planos e 
mapas. 

-  Propiedades 
das figuras 
semellantes: 
igualdade de 
ángulos e 
proporcionalida
de de 
segmentos. 

Rectángulos de 
proporcións 
interesantes 
-  Follas de papel 

A4 ( 2). 

 1.  
Coñecer os 
conceptos 
básicos da 
semellanza 
e aplicalos 
á 
resolución 
de 
problemas. 

1.1.  Manexa 
os planos, os 
mapas e as 
maquetas 
(incluída a 
relación entre 
áreas e 
volumes de 
figuras 
semellantes). 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CCEC 

Manexar os planos, os mapas e 
as maquetas. 

1.2.  Aplica 
as 
propiedades 
da 
semellanza á 
resolución de 
problemas 
nos que 
interveñan 
corpos 
xeométricos. 

Aplicar as propiedades da 
semellanza á resolución de 

problemas. 

1.3.  Aplica 
os teoremas 
do cateto e 
da altura á 
resolución de 
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-  Rectángulos 
áureos (Φ). 

Semellanza de 
triángulos 
-  Relación de 

semellanza. 
Relacións de 
proporcionalida
de nos 
triángulos. 
Teorema de 
Tales. 

-  Triángulos en 
posición de 
Tales. 

-  Criterios de 
semellanza de 
triángulos. 

Semellanza de 
triángulos 
rectángulos 
-  Criterios de 

semellanza. 

Aplicacións da 
semellanza 
-  Teoremas do 

cateto e da 
altura. 

-  Problemas de 
cálculo de 
alturas, 
distancias, etc. 

-  Medición de 
alturas de 
edificios 
utilizando a súa 
sombra. 

-  Relación entre 
as áreas e os 
volumes de 
dúas figuras 
semellantes. 

problemas. 

 

 
UNIDADE 7: Trigonometría 

Temporalización:   2ª, 3ª e 4ª semanas de febreiro e 1ª de marzo 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
1.  Coñecer as razóns trigonométricas, manexalas con soltura e utilizalas para a resolución de triángulos. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 

CC Grao mínimo de 
consecución 
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avaliables 

b 

e 

f 

B3.2. 

B3..3. 
Razóns 
trigonométricas 
-  Razóns 

trigonométrica
s dun ángulo 
agudo: seno, 
coseno e 
tanxente. 

-  Cálculo gráfico 
das razóns 
trigonométrica
s dun ángulo 
agudo nun 
triángulo 
rectángulo. 

-  Razóns 
trigonométrica
s de ángulos 
calquera. 
Circunferencia 
goniométrica. 

Relacións 
-  Relación entre 

as razóns 
trigonométrica
s do mesmo 
ángulo 
(relacións 
(relacións 
fundamentais)
. 

-  Razóns 
trigonométrica
s dos ángulos 
máis 
frecuentes 
(30°, 45° e 
60°). 

 

1.  Manexar 
con soltura as 
razóns 
trigonométricas 
e as relacións 
entre elas. 

1.1.  Obtén as 
razóns 
trigonométricas 
dun ángulo 
agudo dun 
triángulo 
rectángulo, 
coñecendo os 
lados deste. 

CCL, 
CMCCT 

CD, 
CAA, 
CCEC 

Obter as razóns 
trigonométricas dun 
ángulo agudo dun 

triángulo rectángulo, 
coñecendo os lados 

deste. 

1.2.  Coñece 
as razóns 
trigonométricas 
(seno, coseno 
e tanxente) 
dos ángulos 
máis 
significativos 
(0°, 30, 45, 
60, 90). 

 

1.3.  Obtén 
unha razón 
trigonométrica 
dun ángulo 
agudo a partir 
doutra, 
aplicando as 
relacións 
fundamentais. 

Obter unha razón 
trigonométrica dun 

ángulo agudo a partir 
doutra, aplicando as 

relacións fundamentais. 

1.4.  Obtén 
unha razón 
trigonométrica 
dun ángulo 
calquera 
coñecendo 
outra e un dato 
adicional. 

 

1.5.  Obtén as 
razóns 
trigonométricas 
dun ángulo 
calquera 
debuxándoo 
na 
circunferencia 
goniométrica e 
relacionándoo 
con algún do 
primeiro 
cuadrante. 

 

b B3.1. 
B3.2. Resolución de 2.Resolver 2.1.  Resolve 

triángulos 
CCL, 

 Resolver triángulos 
rectángulos 
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e 

f 
l 

B3.3. triángulos 
rectángulos 

-  Distintos 
casos de 
resolución de 
triángulos 
rectángulos. 

-  Cálculo de 
distancias e 
ángulos. 

Estratexia da 
altura 

-  Estratexia da 
altura para a 
resolución de 
triángulos non 
rectángulos. 

Funcións 
trigonométricas 

-  O radián. 
Definición e 
equivalencia 
en graos 
sesaxesimais. 

-  Construción 
das funcións 
trigonométricas. 

triángulos. rectángulos. CMCCT 
CD, 

CSIEE 2.2.  Resolve 
triángulos 
oblicuángulos 
mediante a 
estratexia da 
altura. 

Resolver triángulos 
oblicuángulos mediante 
a estratexia da altura. 

 
 

UNIDADE 8 Xeometría analítica 

Temporalización:  2ª, 3ª e 4ª semanas de marzo   
 
 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Introducirse na xeometría analítica coa axuda dos vectores. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo, perpendicularidade e obter distancias. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 

f 
B3.4. 

B3.6. 
Vectores no plano 

-  Operacións. 

-  Vectores que 
representan 
puntos. 

Relacións 
analíticas entre 
puntos aliñados 

-  Punto medio dun 
segmento. 

1.  Utilizar os 
vectores para 
resolver problemas 
de xeometría 
analítica. 

1.1.  Acha o punto 
medio dun 
segmento. 

CMCCT 
CD, 

CSIEE, 
CCEC 

 Achar o punto 
medio dun 
segmento 

1.2.  Acha o 
simétrico dun punto 
respecto doutro. 

 

1.3.  Acha a 
distancia entre 
dous puntos. 

Achar a distancia 
entre dous puntos 
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-  Simétrico dun 
punto respecto a 
outro. 

-  Aliñación de 
puntos. 

1.4.  Relaciona 
unha circunferencia 
(centro e raio) coa 
súa ecuación. 

Relacionar unha 
circunferencia 

(centro e raio) coa 
súa ecuación. 

e 
f B3.4. 

B3.6 
Ecuacións de 
rectas 

-  Ecuacións de 
rectas baixo un 
punto de vista 
xeométrico. 

-  Forma xeral da 
ecuación dunha 
recta. 

-  Resolución de 
problemas de 
incidencia 
(pertence un 
punto a unha 
recta?), 
intersección 
(punto de corte 
de dúas rectas), 
paralelismo e 
perpendicularida
de. 

Distancia entre 
dous puntos 

-  Cálculo da 
distancia entre 
dous puntos. 

Ecuación dunha 
circunferencia 

-  Obtención da 
ecuación dunha 
circunferencia a 
partir do seu 
centro e o seu 
raio. 

-  Identificación do 
centro e do raio 
dunha 
circunferencia 
dada pola súa 
ecuación: 
(x ‒ a)2 (y ‒ 
b)2r2 

2. Manexar 
con soltura as 
distintas formas da 
ecuación dunha 
recta e resolver con 
elas problemas de 
intersección, 
paralelismo e 
perpendicularidade. 

2.1.  Obtén a 
intersección de 
dúas rectas 
definidas 
nalgunhas das 
súas múltiples 
formas. 

CCL, 
CMCCT 

CAA, 
CSC 

Obter a 
intersección de 

dúas rectas. 

2.2.  Resolve 
problemas de 
paralelismo e 
perpendicularidade. 

Resolver 
problemas de 
paralelismo. 

 

 

UNIDADE 9 :Estatística 
 
Temporalización:   5ª semana de marzo e 2ª de abril 
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          OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
  1. Revisar os métodos da estatística e completalos co cálculo de parámetros de posición en 
distribucións con datos agrupados. 

  2. Coñecer o papel da mostraxe, cales son os seus pasos e que tipo de conclusións se conseguen.  

 

Obxectivos Bloque Contidos 
Criterios  

de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

e 

f 

g 

h 

B5.6. 

B5.7. 

B5.8. 

Estatística. 
Nocións 
xerais 
-  Individuo, 

poboación, 
mostra, 
caracteres, 
variables 
(cualitativas, 
cuantitativas, 
discretas, 
continuas). 

-  Estatística 
descritiva e 
estatística 
inferencial. 

Gráficos 
estatísticos 
-  Identificación 
e elaboración 
de gráficos 
estatísticos. 

Táboas de 
frecuencias 
-  Elaboración 
de táboas de 
frecuencias. 
-  Con datos 
illados. 

-  Con datos 
agrupados 
sabendo elixir 
os intervalos. 

1.  Resumir 
nunha táboa 
de 
frecuencias 
unha serie 
de datos 
estatísticos e 
facer un 
gráfico 
adecuado 
para a súa 
visualización. 

1.1.  Constrúe 
unha táboa de 
frecuencias de 
datos illados e 
represéntaos 
mediante un 
diagrama de 
barras. 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA 

Construir unha táboa de 
frecuencias de datos 

illados e represéntalos 
mediante un diagrama de 

barras. 

1.2.  Dado un 
conxunto de 
datos e a 
suxestión de 
que os agrupe 
en intervalos, 
determina unha 
posible 
partición do 
percorrido, 
constrúe a 
táboa e 
representa 
graficamente a 
distribución. 

Dado un conxunto de 
datos agrupados en 

intervalos, construir a 
táboa e representar 

graficamente a 
distribución. 

1.3.  Dado un 
conxunto de 
datos, 
recoñece a 
necesidade de 
agrupalos en 
intervalos e, en 
consecuencia, 
determina unha 
posible 
partición do 
percorrido, 
constrúe a 
táboa e 
representa 
graficamente a 
distribución. 

Dado un conxunto de 
datos, recoñecer a 

necesidade de agrupalos 
en intervalos, construir a 

táboa e representar 
graficamente a 

distribución. 

b 

e 

f 

B5.9. Parámetros  
estatísticos 
-  Media, 
desviación 
típica e 

2.  Coñecer 
os 
parámetros 
estatísticos

2.1.  Obtén os 
valores de 

 a partir 
dunha táboa 
de frecuencias 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC, 

Obter os valores de 

 a partir dunha 
táboa de frecuencias (de 

datos illados ou 
agrupados). 
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coeficiente de 
variación. 
-  Cálculo de

 
coeficiente de 
variación para 
unha 
distribución 
dada por unha 
táboa (no caso 
de datos 
agrupados, a 
partir das 
marcas de 
clase), con e 
sen axuda da 
calculadora con 
tratamento SD. 

calculalos a 
partir dunha 
táboa de 
frecuencias e 
interpretar o 
seu 
significado. 

(de datos 
illados ou 
agrupados) e 
utilízaos para 
analizar 
características 
da distribución. 

CSIEE 

2.2.  Coñece o 
coeficiente de 
variación e 
válese del para 
comparar as 
dispersións de 
dúas 
distribucións. 

Coñecer o coeficiente de 
variación. 

b 

e 

f 

B5.9: -  Medidas de 
posición: 
mediana, 
cuartís e 
centís. 
-  Obtención 

das 
medidas 
de 
posición 
en táboas 
con datos 
illados. 

Diagramas de 
caixa 
-  

Representaci
ón gráfica 
dunha 
distribución a 
partir das 
súas 
medidas de 
posición: 
diagrama de 
caixa e 
bigotes. 

3.  Coñecer 
e utilizar as 
medidas de 
posición. 

3.1.  A partir 
dunha táboa 
de frecuencias 
de datos 
illados, 
constrúe a 
táboa de 
frecuencias 
acumuladas e, 
con ela, obtén 
medidas de 
posición 
(mediana, 
cuartís, centís). 

CMCCT, 
CD, 

CAA, 
CSIEE 

 

3.2.  Constrúe 
o diagrama de 
caixa e bigotes 
correspondente 
a unha 
distribución 
estatística. 

Construir o diagrama de 
caixa e bigotes 

correspondente a unha 
distribución estatística. 

3.3.  Interpreta 
un diagrama de 
caixa e bigotes 
dentro dun 
contexto. 

 

b 

e 

f 

B5.9. Nocións de 
estatística 
inferencial 
-  Mostra: 

aleatoriedad
e, tamaño. 

4.  Coñecer 
o papel da 
mostraxe e 
distinguir 
algúns dos 
seus pasos. 

4.1.  Recoñece 
procesos de 
mostraxe 
correctos e 
identifica erros 
noutros onde 
os haxa. 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CSC, 

CSIEE 

Recoñecer procesos de 
mostraxe correctos e 

identificar erros noutros 
onde os haxa. 
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UNIDADE 10 Distribucións bidimensionais 
 
Temporalización:  3ª e 4ª semanas de abril  
 
 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
1.  Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e valorar a 
correlación de forma aproximada. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

e 

f 

B5.10. 
B5.11. 
B5.12. 

Relación 
funcional e 
relación 
estatística 

Dúas variables 
relacionadas 
estatisticamente 
-  Nube de 

puntos. 
-  Correlación.  
-  Recta de 

regresión. 

O valor da 
correlación 

A recta de 
regresión para 
facer previsións 
-  Condicións 

para poder 
facer 
estimacións. 

-  Fiabilidade. 

1.  Coñecer as 
distribucións 
bidimensionais, 
identificar as 
súas variables, 
representalas e 
valorar a 
correlación de 
forma 
aproximada. 

1.1.  Identifica 
unha 
distribución 
bidimensional 
nunha situación 
dada mediante 
enunciado, 
sinala as 
variables e 
estima o signo 
e, a grandes 
trazos, o valor 
da correlación. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE, 
CCEC 

Identificar unha distribución 
bidimensional, sinalar as 

variables e estimar o signo da 
correlación 

1.2.  Dada unha 
táboa de 
valores, 
representa a 
nube de puntos 
correspondente, 
traza de forma 
aproximada a 
recta de 
regresión e 
estima o valor 
da correlación. 

Dada unha táboa de valores, 
representar a nube de puntos 

correspondente. 

 
 
 

UNIDADE 11 Combinatoria 
 

Temporalización:   1ª e 2ª semanas de maio 

 
OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

     1.   Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas (como o diagrama en árbore), así como 
os modelos de agrupamento clásicos (variacións, permutacións, combinacións) e utilizalos para resolver 
problemas. 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 
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b B5..1. A 
combinatoria 
-  Situacións de 

combinatoria
. 

1.  Coñecer os 
agrupamentos 
combinatorios 
clásicos 
(variacións, 
permutacións, 
combinacións) 
e as fórmulas 
para calcular o 
seu número, e 
aplicalos á 
resolución de 
problemas 
combinatorios. 

1.1.  Resolve 
problemas de 
variacións 
(con ou sen 
repetición). 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CSC, 

CSIEE 

Resolver problemas de 
variacións (con ou sen 

repetición). 

1.2.  Resolve 
problemas de 
permutacións. 

Resolver problemas de 
permutacións. 

1.3.  Resolve 
problemas de 
combinacións. 

Resolver problemas de 
combinacións 

1.4.  Resolve 
problemas de 
combinatoria 
nos que, 
ademais de 
aplicar unha 
fórmula, debe 
realizar algún 
razoamento 
adicional. 

 

b B5.1. -  Estratexias 
para enfocar 
e resolver 
problemas 
de 
combinatoria
. 

-  
Xeneralizaci
ón para 
obter o 
número total 
de 
posibilidades 
nas 
situacións 
de 
combinatoria
. 

O diagrama 
en árbore 
-  Diagramas 

en árbore 
para calcular 
as 
posibilidades 
combinatoria
s de 
diferentes 
situacións 
problemática
s. 

Variacións 

2. Utilizar 
estratexias de 
reconto non 
necesariamente 
relacionadas 
cos 
agrupamentos 
clásicos. 

2.1.  Resolve 
problemas 
nos que 
convén utilizar 
un diagrama 
en árbore. 

CCL, 
CMCCT, 

CD, 
CAA, 
CCEC 

Resolver problemas nos 
que convén utilizar un 
diagrama en árbore 

2.2.  Resolve 
problemas 
nos que 
convén utilizar 
a estratexia 
do produto. 

Resolver problemas nos 
que convén utilizar a 

estratexia do produto. 

2.3.  Resolve 
outros tipos 
de problemas 
de 
combinatoria. 
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UNIDADE 12 Cálculo de probabilidade 

Temporalización:   3ª, 4ª e 5ª semanas de maio 

 

con e sen 
repetición 
-  Variacións 

con 
repetición. 
Identificació
n e fórmula. 

-  Variacións 
ordinarias. 
Identificació
n e fórmula. 

Permutacións 

-  
Permutacións 
ordinarias 
como 
variacións de n 
elementos 
tomados de n 
en n. 

Combinacións 
-  Identificación 

de 
situacións 
problemática
s que poden 
resolverse 
por medio 
de 
combinación
s. Fórmula. 

-  Números 
combinatorio
s. 
Propiedades 

Resolución de 
problemas 
combinatorios 
-  Resolución 

de 
problemas 
combinatorio
s por 
calquera dos 
métodos 
descritos ou 
outros 
propios do 
estudante. 
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 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Coñecer as propiedades dos sucesos e as súas probabilidades.  

  2. Calcular probabilidades en experiencias compostas utilizando diagrama en árbore e táboas de dobre 
entrada. 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

b 

e 

f 

g 

B5.2. Sucesos 
aleatorios 
-  Relacións e 

operacións 
con sucesos. 

Probabilidades 
-  Probabilidade 

dun suceso. 
-  Propiedades 

das 
probabilidade
s. 

1.  Coñecer as 
características 
básicas dos 
sucesos e das 
regras para 
asignar 
probabilidades. 

1.1.  Aplica as 
propiedades 
dos sucesos e 
das 
probabilidades. 

CCL, 
CMCCT 

CD 

 

b 

e 

f 

B5.3. 

B5.4 

B5.5.. 

Experiencias 
aleatorias 
-  Experiencias 

irregulares. 
-  Experiencias 

regulares. 
-  Lei de 

Laplace. 

Experiencias 
compostas 
-  Extraccións 

con e sen 
reposición. 

-  Composición 
de 
experiencias 
independente
s. Cálculo de 
probabilidade
s. 

-  Composición 
de 
experiencias 
dependentes. 
Cálculo de 
probabilidade
s. 

Táboas de 
continxencia 

2.  Resolver 
problemas de 
probabilidade 
composta, 
utilizando o 
diagrama en 
árbore cando 
conveña.   

2.1.  Calcula 
probabilidades 
en 
experiencias 
independentes 

CSC, 
CSIEE, 
CCL, 

CMCCT 
CD, 

Calcular 
probabilidades en 

experiencias 
independentes 

2.2.  Calcula 
probabilidades 
en 
experiencias 
dependentes. 

Calcular 
probabilidades en 

experiencias 
dependentes. 

2.3.  Interpreta 
táboas de 
continxencia e 
utilízaas para 
calcular 
probabilidades. 

Interpretar táboas de 
continxencia e 
utilizalas para 

calcular 
probabilidades 

2.4.  Resolve 
outros 
problemas de 
probabilidade. 
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Instrumentos para cada estándar 

Para cada estándar, aplicaremos os seguintes instrumentos de avaliación: 

Proba escrita: 90%, traballo individual: 5%, participación e outros traballos: 5% 

 
 

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  BACHARELATO 
 

4.1  COMPETENCIAS CLAVE DO BACHARELATO 

 
A materia de Matemáticas I utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta 
linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos momentos axeitados con  propiedade abonda. Así mesmo, a 
comunicación dos resultados das actividades e/ou problemas e outros traballos que realicen favorece o 
desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. 
 
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias 
fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado aplicará estratexias para definir 
problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar resultados, etc. Estas 
competencias son, xa que logo, as máis traballadas na materia. 
 
A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios 
dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nos 
que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, modos xeométricos...). 
A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias para 
comunicarse, recadar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o 
tratamento de datos, etc., é un recurso útil no campo das matemáticas que contribúe a mostrar unha visión 
actualizada da actividade científica. 
 
A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter 
instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con modos teóricos fomenta 
a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que 
favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire a 
capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente 
curso e no próximo.  

 
Esta materia favoreceo traballo en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como a 

cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das 
competencias sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da 
cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e da tecnoloxía e permite formar unha opinión 
fundamentada en feitos e datos reais sobreo avance científico e tecnolóxico.  

 
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico 

de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese ata a 
obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía, a resolución 
de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un 
traballo organizado e con iniciativas propias.  

 
A achega matemática faise presente en multitude de producións artísticas, así como as súas 

estratexias e procesos mentais fomentan a conciencia e expresión cultural das sociedades. Igualmente, o 
alumno, mediante o traballo matemático poderá comprender diversas manifestacións artísticas sendo capaz 
de utilizar os seus coñecementos matemáticos na creación das súas propias obras 

 
 

4.2  OBXECTIVOS PARA A MATERIA DE MATEMÁTICAS II 
 

1. Coñecer as matrices, as súas operacións e aplicacións, e utilizalas para resolver problemas. 
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2. Coñecer o significado dos determinantes e as súas propiedades, calcular o seu valor e    aplicalos á 
obtención do rango dunha matriz. 

3. Utilizar as matrices e os determinantes para interpretar os sistemas de ecuacións e resolvelos mediante 
diversos métodos. Facer uso dos sistemas na resolución de problemas. 

4. Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións, e utilizalos para a resolución de 
problemas xeométricos. 

5. Utilizar os vectores para o estudo de rectas e planos. Resolverproblemas afíns: inclusión, paralelismo, 
posicións relativas, etcétera. 

6. Utilizar as propiedades dos vectores (produtos escalar, vectorial e mixto) e as ecuacións de rectas e 
planos para resolver problemas métricos no espazo: obtención de ángulos, distancias, áreas, volumes... 

7. Revisar os conceptos e os procedementos ligados aos límites de funcións e amplialos con novas 
técnicas.  

8. Afondar na continuidade de funcións co teorema de Bolzano e as propiedades que deste se derivan.  

9. Revisar o concepto e ampliar os métodos para o cálculo das derivadas das funcións. 

10. Aplicar as derivadas para obter información sobre aspectos gráficos das funcións (crecemento, 
concavidade...) e para optimizar funcións.  

11. Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e explotar as súas posibilidades teóricas. 

12. Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise na representación de funcións e 
dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con radicais, 
exponenciais, logarítmicas... 

13. Coñecer e calcular as primitivas de funcións elementais e utilizar os métodos de substitución e “por 
partes”, así como o método de integración de funcións racionais, para obter primitivas doutras funcións. 

14. Relacionar o cálculo da área baixo a gráfica dunha función coa primitiva desta.  

15. A partir do teorema fundamental do cálculo, deseñar procedementos que permitan calcular áreas e 
volumes. 

16. Utilizar a regra de Barrow para o cálculo de áreas de rexións planas. 

17. Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de sucesos, 
probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. 

18. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e utilizar a distribución binomial para 
calcular probabilidades. 

19. Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua e utilizar a distribución normal para 
calcular probabilidades. 

20. Coñecer a posibilidade de utilizar a distribución normal para calcular probabilidades dalgunhas 
distribucións binomiais e utilizala eficazmente. 

 

 
4.3 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS II 2º bacharelato 
 
 
TEMA1. Álxebra de matrices 
 
TEMPORALIZACIÓN: Setembro. 
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Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares 
de 

aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

G 
I 
e 

B2.1 
B2.2 

 

Matrices 
-  Conceptos 

básicos: 
vector fila, 
vector 
columna, 
dimensión, 
matriz 
cadrada, 
trasposta, 
simétrica, 
triangular... 

Operacións 
con matrices 
-  Suma, 

produto por 
un número, 
produto. 
Propiedades
. 

Matrices 
cadradas 
-  Matriz 

unidade. 
-  Matriz 

inversa 
doutra. 

-  Obtención da 
inversa 
dunha matriz 
polo método 
de Gauss. 

-  Resolución 
de 
ecuacións 
matriciais. 

n-uplas de 
números reais 
-  Dependencia 

e 
independenc
ia lineal. 
Propiedade 
fundamental. 

-  Obtención 
dunha 
n-upla 
combinación 
lineal 
doutras. 

-  Constatación 
de se un 
conxunto de 
n-uplas é LD 
ou LI. 

Rango dunha 
matriz 
-  Obtención do 

rango dunha 
matriz por 
observación 
dos seus 

1.  Coñecer e 
utilizar 
eficazmente 
as matrices, 
as súas 
operacións e 
as súas 
propiedades. 

1.1.  Realiza 
operacións 
combinadas 
con matrices. 

CMCCT 

CAA 

1.1.  Realiza operacións 
combinadas con 
matrices. 

2.  Coñecer o 
significado de 
rango dunha 
matriz e 
calculalo 
mediante o 
método de 
Gauss. 

2.1.  Calcula o 
rango dunha 
matriz 
numérica. 

CMCCT 

CAA, 

CSIEE 

Calcular o rango dunha 
matriz numérica 

2.2.  
Relaciona o 
rango dunha 
matriz coa 
dependencia 
lineal das súas 
filas ou as 
súas 
columnas. 

Relacionar o rango 
dunha matriz coa 
dependencia lineal das 
súas filas ou as súas 
columnas. 

3.  Resolver 
problemas 
alxébricos 
mediante 
matrices e as 
súas 
operacións. 

3.1. Expresa 
un enunciado 
mediante unha 
relación 
matricial, 
resólveo e 
interpreta a 
solución 
dentro do 
contexto do 
enunciado. 

CCL, 

CMCCT 

CD 

Expresar un enunciado 
mediante unha relación 
matricial, resólveo e 
interpreta a solución 
dentro do contexto do 
enunciado. 
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elementos 
(en casos 
evidentes). 

-  Cálculo do 
rango dunha 
matriz polo 
método de 
Gauss. 

-  Discusión do 
rango dunha 
matriz 
dependente 
dun 
parámetro. 

 

 

UNIDADE 2: Determinantes 

TEMPORALIZACIÓN: 1.ª e 2.ª semanas de outubro. 
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

       

 
e 
g 
i 

B2.3 

 
Determinantes 
de ordes dous e 
tres 
-  Determinantes 

de orde dous. 
Propiedades. 

-  Determinantes 
de orde tres. 
Propiedades. 

-  Cálculo de 
determinantes 
de orde tres 
pola regra de 
Sarrus. 

Determinantes 
de 
orde n 
-  Menor dunha 

matriz. Menor 
complementari
o e adxunto 
dun elemento 
dunha matriz 
cadrada. 
Propiedades. 

-  
Desenvolveme
nto dun 
determinante 
polos 
elementos 
dunha liña. 

-  Cálculo dun 
determinante 

1.  Dominar o 
automatismo 
para o cálculo 
de 
determinantes. 

1.1. Calcula o 
valor numérico 
dun determinante 
ou obtén a 
expresión dun 
determinante  
3x3 con algunha 
letra. 

CMCCT, 

CD 

Calcular o valor 
numérico dun 
determinante ou 
obtén a expresión 
dun determinante  
3x3 con algunha 
letra. 

2.  Coñecer as 
propiedades 
dos 
determinantes 
e aplicalas 
para o cálculo 
destes. 

2.1.  Obtén o 
desenvolvemento 
(ou o valor) dun 
determinante no 
que interveñen 
letras, facendo 
uso razoado das 
propiedades dos 
determinantes. 

CCL, 

CMCCT 

Obter o 
desenvolve-mento 
(ou o valor) dun 
determinante no 
que interveñen 
letras, facendo 
uso razoado das 
propiedades dos 
determinantes. 

2.2.  Recoñece 
as propiedades 
que se utilizan 
nas igualdades 
entre 
determinantes. 

Recoñecer as 
propiedades que 
se utilizan nas 
igualdades entre 
determinantes. 

3.  Coñecer a 
caracterización 
do rango 
dunha matriz 
pola orde dos 
seus menores, 
e aplicala a 
casos 
concretos. 

3.1.  Acha o 
rango dunha 
matriz numérica 
mediante 
determinantes. CMCCT, 

CSIEE 

Achar o rango 
dunha matriz 
numérica 
mediante 
determinantes. 

3.2.  Discute o 
valor do rango 
dunha matriz na 
que intervén un 
parámetro. 

Discutir o valor do 
rango dunha 
matriz na que 
intervén un 
parámetro. 

e 
g 

B2.4 
B2.5 

 

4.  Calcular a 
inversa dunha 
matriz 
mediante 

4.1. Recoñece a 
existencia ou non 
da inversa dunha 
matriz e calcúlaa 

CMCCT, 

CAA 

Recoñecer a 
existencia ou non 
da inversa dunha 
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i 

 

“facendo 
ceros” nunha 
das súas liñas. 

-  Aplicacións das 
propiedades 
dos 
determinantes 
no cálculo 
destes e na 
comprobación 
de identidades. 

Rango dunha 
matriz 
mediante 
determinantes 

-  O rango dunha 
matriz como a 
máxima orde 
dos seus 
menores non 
nulos. 

-  Determinación 
do rango 
dunha matriz a 
partir dos seus 
menores. 

Cálculo da 
inversa dunha 
matriz 
-  Expresión da 

inversa dunha 
matriz a partir 
dos adxuntos 
dos seus 
elementos. 

-  Cálculo da 
inversa dunha 
matriz 
mediante 
determinantes. 

determinantes. no seu caso. matriz e calculala. 

 

 

UNIDADE 3: Sistemas de ecuacións 

TEMPORALIZACIÓN: 3.ª e 4.ª semanas de outubro. 

  
 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

e 
f 
g 
i 

B2.6 Sistemas de 
ecuacións 
lineais 
-  Sistemas 

equivalentes. 

-Transformacións 

 1.  Dominar 
os conceptos 
e a 
nomenclatura 
asociados aos 
sistemas de 
ecuacións e as 

1.1.  Coñece o 
que significa 
que un sistema 
sexa 
incompatible ou 
compatible, 
determinado ou 
indeterminado, e 

CMCCT, 

CCL 

Coñecer 
significado du n 
sistema 
incompatible ou 
compatible, 
determinado ou 
indeterminado, e 
aplicar este 
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que manteñen 
a equivalencia. 

-  Sistema 
compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado. 

-  Interpretación 
xeométrica dun 
sistema de 
ecuacións con 
dous ou tres 
incógnitas 
segundo sexa 
compatible ou 
incompatible, 
determinado ou 
indeterminado. 

Método de 
Gauss 
-  Estudo e 

resolución de 
sistemas polo 
método de 
Gauss.  

Teorema de 
Rouché 
-  Aplicación do 

teorema de 
Rouché á 
discusión de 
sistemas de 
ecuacións. 

Regra de Cramer 
-  Aplicación da 

regra de 
Cramer á 
resolución de 
sistemas.  

Sistemas 
homoxéneos 
-  Resolución de 

sistemas 
homoxéneos. 

Discusión de 
sistemas 
-  Aplicación do 

teorema de 
Rouché e da 
regra de 
Cramer á 
discusión e a 
resolución de 
sistemas 
dependentes 
dun ou máis 
parámetros. 

Expresión 
matricial dun 
sistema de 

súas solucións 
(compatible, 
incompatible, 
determinado, 
indeterminado)
, e 
interpretalos 
xeometricame
nte para 2 e 3 
incógnitas. 

aplica este 
coñecemento 
para formar un 
sistema de certo 
tipo ou para 
recoñecelo. 

coñecemento 
para formar un 
sistema de certo 
tipo ou para 
recoñecelo. 

1.2.  Interpreta 
xeometricament
e sistemas 
lineais de 2, 3 
ou 4 ecuacións 
con 2 ou 3 
incógnitas. 

Interpretar 
xeometricamente 
sistemas lineais 
de 2, 3 ou 4 
ecuacións con 2 
ou 3 incógnitas. 

2.  Coñecer e 
aplicar o 
método de 
Gauss para 
estudar e 
resolver 
sistemas de 
ecuacións 
lineais. 

2.1.  Resolve 
sistemas de 
ecuacións 
lineais polo 
método de 
Gauss. 

CMCCT, 

CCEC 

Resolver sistemas 
de 
ecuacións 
lineais polo 
método de Gauss. 

3.  Coñecer o 
teorema de 
Rouché e a 
regra de 
Cramer e 
utilizalos para 
a discusión e a 
resolución de 
sistemas de 
ecuacións. 

 3.1.  Aplica o 
teorema de 
Rouché para 
dilucidar como é 
un sistema de 
ecuacións 
lineais con 
coeficientes 
numéricos. 

CMCCT, 

CSIEE 

Aplicar o teorema 
de Rouché para 
dilucidar como é 
un sistema de 
ecuacións lineais 
con coeficientes 
numéricos. 

3.2.  Aplica a 
regra de Cramer 
para resolver un 
sistema de 
ecuacións 
lineais, 
2 2 ou 3 3, con 
solución única. 

Aplicar a regra de 
Cramer para 
resolver un 
sistema de 
ecuacións lineais, 
2 2 ou 3 3, con 
solución única. 

3.3.  Cataloga 
como é 
(teorema de 
Rouché) e 
resolve, se é o 
caso, un 
sistema de 
ecuacións 
lineais con 
coeficientes 
numéricos. 

Catalogar como e 
resolver, se é o 
caso, un sistema 
de ecuacións 
lineais con 
coeficientes 
numéricos. 

3.4.  Discute e 
resolve un 
sistema de 
ecuacións 
dependente dun 
parámetro. 

Discutir e 
resolver un 
sistema de 
ecuacións 
dependent 
dun  
parámetro. 

4.  Resolver 
matricialmente 
sistemas 
nnmediante a 
obtención da 
inversa da 
matriz dos 
coeficientes. 

4.1.  Expresa 
matricialmente 
un sistema de 
ecuacións e, se 
é posible, 
resólveo 
achando a 
inversa da 
matriz dos 

CMCCT, 

CAA 

Expresar 
matricialmente un 
sistema de 
ecuacións e, se é 
posible, resólver 
achando a inversa 
da matriz dos 
coeficientes 



59 
 

ecuacións 
-  Resolución de 

sistemas de 
ecuacións 
dados en forma 
matricial. 

Resolución de 
problemas 
mediante 
ecuacións 
-  Tradución a 

sistema de 
ecuacións dun 
problema, 
resolución e 
interpretación 
da solución. 

coeficientes.  
5.  Resolver 
problemas 
alxébricos 
mediante 
sistemas de 
ecuacións. 

5.1.  Expresa 
alxebricamente 
un enunciado 
mediante un 
sistema de 
ecuacións, 
resólveo e 
interpreta a 
solución dentro 
do contexto do 
enunciado. 

CMCCT, 

CCL 

Expresar 
alxebricam 
enteun enunciado 
mediante 
un sistema de 
ecua- 
cións, resolver e 
interpretar a 
solución dentro do 
contexto do 
enunciado. 

 

 

UNIDADE 4: Vectores no espazo 

 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª e 3ª  semanas de novembro 
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

i B4.1 Vectores  
no espazo  
-  Operacións. 

Interpretación 
gráfica. 

-  Combinación 
lineal. 

-  Dependencia e 
independencia 
lineal. 

-  Base. 
Coordenadas. 

Produto escalar de 
vectores  
-  Propiedades. 

-  Expresión 
analítica. 

-  Cálculo do módulo 
dun vector. 

-  Obtención dun 
vector coa 
dirección doutro e 
módulo 
predeterminado. 

-  Obtención do 
ángulo formado 
por dous vectores. 

1.  Coñecer os 
vectores do 
espazo 
tridimensional 
e as súas 
operacións, e 
utilizalos para 
a resolución 
de problemas 
xeométricos. 

1.1.  Realiza 
operacións 
elementais 
(suma e produto 
por un número) 
con vectores, 
dados mediante 
as súas 
coordenadas, 
comprendendo 
e manexando 
correctamente 
os conceptos de 
dependencia e 
independencia 
lineal, así como 
o de base. 

 

CCL, 

CAA, 

CMCCT 

Realizar 
operacións 
elementais (suma 
e produto por un 
número) con 
vectores, dados 
mediante as súas 
coordenadas. 
Comprender e 
manexar 
correctamente os 
conceptos de 
dependencia e 
independencia 
lineal, así como o 
de base. 
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-  Identificación da 
perpendicularidad
e de dous 
vectores. 

-  Cálculo do vector e 
proxección dun 
vector sobre a 
dirección doutro. 

Produto vectorial 
de vectores 
-  Propiedades. 

-  Expresión 
analítica. 

-  Obtención dun 
vector 
perpendicular a 
outros dous. 

-  Cálculo da área do 
paralelogramo 
determinado por 
dous vectores. 

Produto mixto de 
tres vectores 
-  Propiedades. 

-  Expresión 
analítica. 

-  Cálculo do volume 
dun 
paralelepípedo 
determinado por 
tres vectores. 

-  Identificación de se 
tres vectores son 
linealmente 
independentes 
mediante o 
produto mixto. 

    1.2.  Domina o 
produto escalar 
de dous 
vectores, o seu 
significado 
xeométrico, a 
súa expresión 
analítica e as 
súas 
propiedades, e 
aplícao á 
resolución de 
problemas 
xeométricos 
(módulo dun 
vector, ángulo 
de dous 
vectores, vector 
proxección dun 
vector sobre 
outro e 
perpendicularida

 

Dominar o produto 
escalar de dous 
vectores, o seu 
significado 
xeométrico, a súa 
expresión 
analítica e as 
súas propiedades, 
e aplicalo á 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 
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de de vectores). 

1.3.  Domina o 
produto vectorial 
de dous 
vectores, o seu 
significado 
xeométrico, a 
súa expresión 
analítica e as 
súas 
propiedades, e 
aplícao á 
resolución de 
problemas 
xeométricos 
(vector 
perpendicular a 
outros dous, 
área do 
paralelogramo 
determinado por 
dous vectores). 

Dominar o produto 
vectorial de dous 
vectores, o seu 
significado 
xeométrico, a súa 
expresión 
analítica e as 
súas propiedades, 
e aplicalo á 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 

1.4.  Domina o 
produto mixto de 
tres vectores, o 
seu significado 
xeométrico, a 
súa expresión 
analítica e as 
súas 
propiedades, e 
aplícao á 
resolución de 
problemas 
xeométricos 
(volume do 
paralelepípedo 
determinado por 
tres vectores, 
decisión de se 
tres vectores 
son linealmente 
independentes). 

Dominar o 
produto mixto de 
tres vectores, o 
seu significado 
xeométrico, a súa 
expresión 
analítica e as 
súas propiedades, 
e aplícalo á 
resolución de 
problemas 
xeométricos. 

 
 
UNIDADE 5: Puntos, rectas e planos no espazo 
 
TEMPORALIZACIÓN:  4ª semana de novembro e 1ª de decembro 
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

B4.2 
B4.3 

Sistema de 
referencia no espazo 
-  Coordenadas dun 

punto. 

-  Representación de 
puntos nun sistema 
de referencia 
ortonormal. 

1.  Utilizar un 
sistema de 
referencia 
ortonormal no 
espazo e, nel, 
resolver 
problemas 
xeométricos 
facendo uso 
dos vectores 

 1.1.  
Representa 
puntos de 
coordenadas 
sinxelas nun 
sistema de 
referencia 
ortonormal. 

CMCCT, 

CAA 

Representar puntos 
de 

coordenadas sinxelas 
nun sistema de 
referencia 
ortonormal. 

 1.2.  Utiliza os 
vectores para 

Utilizar os vectores 
para 
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Aplicación dos 
vectores a 
problemas 
xeométricos 
-  Punto que divide a 

un segmento nunha 
razón dada. 

-  Simétrico dun punto 
respecto a outro. 

-  Comprobación de se 
tres ou máis puntos 
están aliñados. 

Ecuacións dunha 
recta 
-  Ecuacións vectorial, 

paramétricas, 
continua e implícita 
da recta. 

-  Estudo das 
posicións relativas 
de dúas rectas. 

Ecuacións dun plano 
-  Ecuacións vectorial, 

paramétricas e 
implícita dun plano. 
Vector normal. 

-  Estudo da posición 
relativa de dous ou 
máis planos. 

-  Estudo da posición 
relativa dun plano e 
unha recta. 

cando 
conveña. 

resolver algúns 
problemas 
xeométricos: 
puntos de 
división dun 
segmento en 
partes iguais, 
comprobación 
de puntos 
aliñados, 
simétrico dun 
punto respecto a 
outro... 

resolver algúns 
problemas 
xeométricos: puntos 
de división dun 
segmento en partes 
iguais, 
comprobación de 
puntos aliñados, 
simétrico dun punto 

2.  Dominar as 
distintas 
formas de 
ecuacións de 
rectas e de 
planos, e 
utilizalas para 
resolver 
problemas 
afíns: pertenza 
de puntos a 
rectas ou a 
planos, 
posicións 
relativas de 
dúas rectas, 
de recta e 
plano, de dous 
planos... 

2.1.  Resolve 
problemas afíns 
entre rectas 
(pertenza de 
puntos, 
paralelismo, 
posicións 
relativas) 
utilizando 
calquera das 
expresións 
(paramétricas, 
implícita, 
continua...). CCL, 

CMCCT 

Resolver problemas 
afíns entre rectas. 
 

2.2. Resolve 
problemas afíns 
entre planos 
(pertenza de 
puntos, 
paralelismo...) 
utilizando 
calquera das 
súas expresións 
(implícita ou 
paramétricas). 

Resolver problemas 
afíns entre planos 
utilizando calquera 
das súas expresións 
(implícita ou 
paramétricas). 

2.3.  Resolve 
problemas afíns 
entre rectas e 
planos. 

Resolver problemas 
afíns entre rectas e 
planos. 

 
 
 
UNIDADE 6: Problemas métricos 
 
TEMPORALIZACIÓN:  2ª e 3ª semanas de decembro 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

 

 

B4.4 Ángulos entre rectas 
e planos 

-  Vector dirección 
dunha recta e 
vector normal a un 
plano. 

-  Obtención do 
ángulo entre dúas 
rectas, entre dous 
planos ou entre 

1.  Obter o 
ángulo que 
forman dúas 
rectas, unha 
recta e un 
plano ou dous 
planos. 

1.1.  Calcula os 
ángulos entre 
rectas e planos. 
Obtén unha 
recta ou un 
plano 
coñecendo, 
como un dos 
datos, o ángulo 
que forma con 
outra figura 
(recta ou plano). 

CMCCT 

CCL 

Calcular os ángulos 
entre rectas e 
planos. Obter unha 
recta ou un plano 
coñecendo, como 
un dos datos, o 
ángulo que forma 
con outra figura 
(recta ou plano). 
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recta e plano. 

Distancia entre  
puntos, rectas  
e planos 

-  Cálculo da distancia 
entre dous puntos. 

-  Cálculo da distancia 
dun punto a unha 
recta por diversos 
procedementos. 

-  Distancia dun punto 
a un plano 
mediante a fórmula. 

-  Cálculo da distancia 
entre dúas rectas 
por diversos 
procedementos. 

Área dun triángulo 
 e volume dun 
tetraedro 

-  Cálculo da área dun 
paralelogramo e 
dun triángulo. 

-  Cálculo do volume 
dun paralelepípedo 
e dun tetraedro. 

 

2.  Achar a 
distancia entre 
dous puntos, 
dun punto a 
unha recta, 
dun punto a 
un plano ou 
entre dúas 
rectas que se 
cruzan. 

  2.1.  Acha a 
distancia entre 
dous puntos ou 
dun punto a un 
plano. 

CMCCT 

CSIEE 

Achar a distancia 
entre dous puntos 
ou dun punto a un 
plano. 

2.2.  Acha a 
distancia dun 
punto a unha 
recta mediante o 
plano 
perpendicular á 
recta que pasa 
polo punto, ou 
ben facendo uso 
do produto 
vectorial. 

Achar a distancia 
dun punto a unha 
recta mediante o 
plano perpendicular 
á recta que pasa 
polo punto, ou ben 
facendo uso do 
produto vectorial. 

 2.3.  Acha a 
distancia entre 
dúas rectas que 
se cruzan, 
xustificando o 
proceso 
seguido. 

Achar a distancia 
entre dúas rectas 
que se cruzan, 
xustificando o 
proceso seguido. 

  3.  Achar áreas 
e volumes 
utilizando o 
produto 
vectorial ou o 
produto mixto 
de vectores. 

3.1.  Acha a 
área dun 
paralelogramo 
ou dun triángulo. CMCCT 

CAA 

3.1.  Acha a área 
dun paralelogramo 
ou dun triángulo. 

3.2. Acha o 
volume dun 
paralelepípedo 
ou dun 
tetraedro. 

Achar o volume dun 
paralelepípedo ou 
dun tetraedro. 

  4.  Resolver 
problemas 
métricos 
variados. 

4.1. Acha o 
simétrico dun 
punto respecto 
dunha recta ou 
dun plano. 

CMCCT 

CCEC 

Achar o simétrico 
dun punto respecto 
dunha recta ou dun 
plano. 

4.2. Resolve 
problemas 
xeométricos nos 
que interveñan 
perpendicularida
des, distancias, 
ángulos, 
incidencia, 
paralelismo... 

Resolver problemas 
xeométricos nos 
que interveñan 
perpendicularidades
, distancias, 
ángulos, incidencia, 
paralelismo... 

 
 

UNIDADE 13: Azar e probabilidade 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª e 3ª semanas de xaneiro  
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 

Sucesos 
-  Operacións e 

propiedades.      -
Recoñecemento e 
obtención de 
sucesos 

1.  Coñecer e 
aplicar a 
linguaxe dos 
sucesos e a 
probabilidade 
asociada a eles, 

1.1.  Expresa 
mediante 
operacións con 
sucesos un 
enunciado. 

CCL, 

CCA, 

CMCCT 

Expresr mediante 
operacións con 
sucesos un 
enunciado. 

1.2.  Aplica as leis Aplicar as leis da 
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complementarios 
incompatibles, 
unión de sucesos, 
intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades das 
operacións con 
sucesos. Leis de 
Morgan.  Lei dos 
grandes 
números-  
Frecuencia 
absoluta e 
frecuencia relativa 
dun suceso.                                    
-  Frecuencia e 
probabilidade. Lei 
dos grandes 
números.  
Propiedades da 
probabilidade.-  
Xustificación Lei 
de Laplace         
Aplicación da lei 
de Laplace para o 
cálculo de 
probabilidades 
sinxelas.  
Recoñecemento 
de experiencias 
nas que non se 
pode aplicar a lei 
de Laplace. 
Probabilidade 
condicionada-  
Dependencia e 
independencia de 
dous sucesos.       
-  Cálculo de 
probabilidades 
condicionadas.            
Fórmula da 
probabilidade 
total                            
Cálculo de 
probabilidades 
totais.                           
Fórmula de 
Bayes                 
Cálculo de 
probabilidades “a 
posteriori”.                     
Táboas de 
continxencia-  
Posibilidade de 
visualizar 
graficamente 
procesos e 
relacións 
probabilísticos: 
táboas de 
continxencia.  
Manexo e 
interpretación das 
táboas de 
continxencia para 
formular e resolver 
algúns tipos de 

así como as 
súas operacións 
e propiedades. 

da probabilidade 
para obter a 
probabilidade dun 
suceso a partir 
das 
probabilidades 
doutros. 

CD probabilidade para 
obter a 
probabilidade dun 
suceso a partir das 
probabilidades 
doutros. 

2.  Coñecer os 
conceptos de 
probabilidade 
condicionada, 
dependencia e 
independencia 
de sucesos, 
probabilidade 
total e 
probabilidade “a 
posteriori”, e 
utilizalos para 
calcular 
probabilidades. 

2.1.  Aplica os 
conceptos de 
probabilidade 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para 
achar relacións 
teóricas entre 
eles. 

CCL, 

CCA, 

CMCCT 

CD 

Aplicar  os 
conceptos de 
probabilidade 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para achar 
relacións teóricas 
entre eles. 

2.2.  Calcula 
probabilidades 
formuladas 
mediante 
enunciados que 
poden dar lugar a 
unha táboa de 
continxencia. 

Calcular  probabi-
lidades formuladas 
mediante 
enunciados que 
poden dar lugar a 
unha táboa de 
continxencia. 
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problemas de 
probabilidade.           
Diagrama en 
árbore-  
Posibilidade de 
visualizar 
graficamente 
procesos e 
relacións 
probabilísticos.         
-  Utilización do 
diagrama en 
árbore para 
describir o proceso 
de resolución de 
problemas con 
experiencias 
compostas. 
Cálculo de 
probabilidades 
totais e 
probabilidades “a 
posteriori”. 

    2.3.  Calcula 
probabilidades 
totais ou “a 
posteriori” 
utilizando un 
diagrama en 
árbore ou as 
fórmulas 
correspondentes. 

 

Calcular probabili-
dades totais ou “a 
posteriori” utilizando 
un diagrama en 
árbore ou as 
fórmulas 
correspondentes. 

 

 

UNIDADE 13: Azar e probabilidade 

TEMPORALIZACIÓN:  2ª e 3ª semanas de xaneiro  
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

B5.1 
B5.2 
B5.3 
B5.4 

Sucesos 
-  Operacións e 

propiedades.      -
Recoñecemento e 
obtención de 
sucesos 
complementarios 
incompatibles, 
unión de sucesos, 
intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades das 
operacións con 
sucesos. Leis de 
Morgan.  Lei dos 
grandes 
números-  
Frecuencia 
absoluta e 
frecuencia relativa 
dun suceso.                                    

1.  Coñecer e 
aplicar a 
linguaxe dos 
sucesos e a 
probabilidade 
asociada a eles, 
así como as 
súas operacións 
e propiedades. 

1.1.  Expresa 
mediante 
operacións con 
sucesos un 
enunciado. 

CCL, 

CCA, 

CMCCT 

CD 

Expresr mediante 
operacións con 
sucesos un 
enunciado. 

1.2.  Aplica as leis 
da probabilidade 
para obter a 
probabilidade dun 
suceso a partir 
das 
probabilidades 
doutros. 

Aplicar as leis da 
probabilidade para 
obter a 
probabilidade dun 
suceso a partir das 
probabilidades 
doutros. 

2.  Coñecer os 
conceptos de 
probabilidade 
condicionada, 
dependencia e 
independencia 
de sucesos, 
probabilidade 

2.1.  Aplica os 
conceptos de 
probabilidade 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para 
achar relacións 
teóricas entre 

CCL, 

CCA, 

CMCCT 

CD 

Aplicar  os 
conceptos de 
probabilidade 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para achar 
relacións teóricas 
entre eles. 
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-  Frecuencia e 
probabilidade. Lei 
dos grandes 
números.  
Propiedades da 
probabilidade.-  
Xustificación Lei 
de Laplace         
Aplicación da lei 
de Laplace para o 
cálculo de 
probabilidades 
sinxelas.  
Recoñecemento 
de experiencias 
nas que non se 
pode aplicar a lei 
de Laplace. 
Probabilidade 
condicionada-  
Dependencia e 
independencia de 
dous sucesos.       
-  Cálculo de 
probabilidades 
condicionadas.            
Fórmula da 
probabilidade 
total                            
Cálculo de 
probabilidades 
totais.                           
Fórmula de 
Bayes                 
Cálculo de 
probabilidades “a 
posteriori”.                     
Táboas de 
continxencia-  
Posibilidade de 
visualizar 
graficamente 
procesos e 
relacións 
probabilísticos: 
táboas de 
continxencia.  
Manexo e 
interpretación das 
táboas de 
continxencia para 
formular e resolver 
algúns tipos de 
problemas de 
probabilidade.           
Diagrama en 
árbore-  
Posibilidade de 
visualizar 
graficamente 
procesos e 
relacións 
probabilísticos.         
-  Utilización do 
diagrama en 
árbore para 
describir o proceso 
de resolución de 
problemas con 

total e 
probabilidade “a 
posteriori”, e 
utilizalos para 
calcular 
probabilidades. 

eles. 
2.2.  Calcula 
probabilidades 
formuladas 
mediante 
enunciados que 
poden dar lugar a 
unha táboa de 
continxencia. 

Calcular  probabi-
lidades formuladas 
mediante 
enunciados que 
poden dar lugar a 
unha táboa de 
continxencia. 
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experiencias 
compostas. 
Cálculo de 
probabilidades 
totais e 
probabilidades “a 
posteriori”. 

    2.3.  Calcula 
probabilidades 
totais ou “a 
posteriori” 
utilizando un 
diagrama en 
árbore ou as 
fórmulas 
correspondentes. 

 

Calcular probabili-
dades totais ou “a 
posteriori” utilizando 
un diagrama en 
árbore ou as 
fórmulas 
correspondentes. 

 

 

UNIDADE 7: Límites de funcións. Continuidade 

 TEMPORALIZACIÓN:  2.ª e a 3.ª semanas de febreiro 
 
 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

B3.1 Límite dunha 
función 
-  Límite dunha 

función x, x –  ou  
xa. 
Representación 
gráfica. 

-  Límites laterais. 
-  Operacións con 

límites finitos. 
Expresións 
infinitas 
-  Infinitos da 

mesma orde. 
-  Infinito de orde 

superior a outro. 
-  Operacións con 

expresións 
infinitas. 

Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites 

inmediatos 
(operacións con 
límites finitos 
evidentes ou 
comparación de 
infinitos de 
distinta orde). 

-  Indeterminación. 
Expresións 
indeterminadas. 

-  Cálculo de límites 
cando (x  ou  
x –): 

1.  Dominar o 
concepto de 
límite nas súas 
distintas 
versións, 
coñecendo a 
súa 
interpretación 
gráfica e o seu 
enunciado 
preciso. 

1.1.  A partir 
dunha expresión 
do tipo

 
x
límf x


 
 

[ pode ser  ,  
–,  a–,  a+  ou  
a; e   pode ser  
,  –  o  l] 
represéntaa 
graficamente e 
describe 
correctamente a 
propiedade que 
o caracteriza 
(dado un 
> 0  existe un  
..., ou ben, 
dado  k  existe  
h...). 

CCL, 

CMCCT 

A partir dunha 
expresión do tipo

 

[pode ser  ,  –,  
a–,  a+  ou  a; e   

pode ser  ,  –  o  
l] representala 
gráficamente. 

 2.  Calcular 
límites de todo 
tipo. 

 2.1.  Calcula 
límites 
inmediatos que 
só requiran 
coñecer os 
resultados 
operativos e 
comparar 
infinitos. 

CMCCT, 

CAA 

Calcular límites 
inmediatos que só 
requiran coñecer os 
resultados 
operativos e 
comparar infinitos. 

2.2.  Calcula 
límites(x  
ou  x –) de 
cocientes ou de 
diferenzas. 

Calcular límites 
(x  ou  x –)  
de cocientes ou de 
diferenzas. 

 2.3.  Calcula Calcular límites 
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-  Cociente de 
polinomios ou 
doutras 
expresións 
infinitas. 

-  Diferenza de 
expresións 
infinitas. 

-  Potencia. 
Número e. 

-  Cálculo de límites 
cando xa–,  
xa+,  xa: 
-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias. 

Regra de L'Hôpital 
-  Cálculo de límites 

mediante a regra 
de L'Hôpital. 

Continuidade. 
Descontinuidades 
-  Continuidade nun 

punto. Tipos de 
descontinuidade.  

Continuidade nun 
intervalo 
-  Teoremas de 

Bolzano, 
Darboux e 
Weierstrass. 

-  Aplicación do 
teorema de 
Bolzano para 
detectar a 
existencia de 
raíces e para 
separalas.  

límites(x  
ou  x –)  (x 
ou x –)de 
potencias. 

(x  ou  x –) 
de potencias. 

 2.4.  Calcula 
límites (xc) de 
cocientes, 
distinguindo,  
se o caso o 
esixe, cando 
xc+ e cando 
xc–. 

Calcular límites 
(xc) de cocientes, 
distinguir,  
se o caso o esixe, 
cando xc+ e 
cando xc–. 

2.5.  Calcula 
límites (xc) de 
potencias. 

Calcular límites 
(xc) de potencias. 

 3.  Coñecer o 
concepto de 
continuidade 
nun punto e os 
distintos tipos 
de 
descontinuida
des. 

3.1.  Recoñece 
se unha función 
é continua nun 
punto ou o tipo 
de 
descontinuidade 
que presenta 
nel. 

CMCCT, 

CSIEE 

Recoñecer  se unha 
función é continua 
nun punto ou o tipo 
de descontinuidade 
que presenta nel. 

3.2.  Determina 
o valor dun 
parámetro (ou 
dous 
parámetros) 
para que unha 
función definida 
“a anacos” sexa 
continua no 
“punto (ou 
puntos) de 
empalme”. 

Determinar o valor 
dun parámetro (ou 
dous parámetros) 
para que unha 
función definida “a 
anacos” sexa 
continua no “punto 
(ou puntos) de 
empalme”. 

  4.  Coñecer a 
regra de 
L'Hôpital e 
aplicala ao 
cálculo de 
límites. 

4.1.Calcula 
límites aplicando 
a regra de 
L'Hôpital. 

CCL, 

CMCCT, 

CAA 

Calcular  límites 
aplicando a regra 
de L'Hôpital. 

5.  Coñecer o 
teorema de 
Bolzano e 
aplicalo para 
probar a 
existencia de 
raíces dunha 
función. 

 5.1.  Enuncia o 
teorema de 
Bolzano nun 
caso concreto e 
aplícao á 
separación de 
raíces dunha 
función. 

CCL, 

CMCCT, 

CSIEE 

Enunciar  o teorema 
de Bolzano nun 
caso concreto e 
aplícalo á 
separación de 
raíces dunha 
función. 

 
 

 
UNIDADE 8: Derivadas 

TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de febreiro e 1ª de marzo. 
  

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 

B3.2 Derivada dunha 
función nun punto 

1.  Dominar os 
conceptos 

 1.1.  Asocia a 
gráfica dunha 
función á da súa 

CCL, Asociar a gráfica 
dunha función á da 
súa función 
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i -  Taxa de variación 
media. 

-  Derivada dunha 
función nun punto. 
Interpretación. 
Derivadas laterais. 

-  Obtenciónda 
derivada dunha 
función nun punto a 
partir da definición. 

Función derivada 
-  Derivadas 

sucesivas. 

-  Representación 
gráfica aproximada 
da función derivada 
doutra dada pola 
súa gráfica.  

-  Estudo da 
derivabilidade 
dunha función nun 
punto estudando as 
derivadas laterais. 

Regras de 
derivación 

-  Regras de 
derivación das 
funcións elementais 
e dos resultados 
operativos.-  
Derivada da 
función inversa 
doutra. -  Derivada 
dunha función 
implícita.-  
Derivación 
logarítmica. 

 

asociados á 
derivada 
dunha función: 
derivada nun 
punto, 
derivadas 
laterais, 
función 
derivada... 

función 
derivada. 

CMCCT, 

CAA, 

CD 

derivada. 

1.2.  Acha a 
derivada dunha 
función nun 
punto a partir da 
definición. 

Achar a derivada 
dunha función nun 
punto a partir da 
definición. 

1.3.Estuda a 
derivabilidade 
dunha función 
definida “a 
anacos”, 
recorrendo ás 
derivadas 
laterais  

 

Estudar a 
derivabilidade 
dunha función 
definida “a anacos”, 
recorrendo ás 
derivadas laterais  
 

2.  Coñecer as 
regras de 
derivación e 
utilizalas para 
achar a 
función 
derivada 
doutra. 

2.1.  Acha as 
derivadas de 
funcións non 
triviais. 

CCL, 

CMCCT, 

CAA, 

CSIEE, 

CD 

Achar as derivadas 
de funcións non 
triviais. 

 2.2.  Utiliza a 
derivación 
logarítmica para 
achar a derivada 
dunha función 
que o requira. 

Utilizar a derivación 
logarítmica para 
achar a derivada 
dunha función que 
o requira. 

2.3.  Acha a 
derivada dunha 
función 
coñecendo a da 
súa inversa. 

Achar a derivada 
dunha función 
coñecendo a da súa 
inversa. 

2.4. Acha a 
derivada dunha 
función implícita. 

Achar a derivada 
dunha función 
implícita. 

 

 

UNIDADE 9: Aplicacións das derivadas 

TEMPORALIZACIÓN:  2.ª, 3ª e a 4.ª semanas de marzo 
 
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

B3.3 Aplicacións da 
primeira derivada 
-  Obtención da 

tanxente a unha 
curva nun dos 
seus puntos. 

1.  Achar a 
ecuación da 
recta tanxente a 
unha curva nun 
dos seus 
puntos. 

1.1. Dada unha 
función, explícita 
ou implícita, 
acha a ecuación 
da recta 
tanxente nun 
dos seus 
puntos. 

CCL, 

CMCCT 

CAA 

Dada unha función, 
explícita ou 
implícita, achar a 
ecuación da recta 
tanxente nun dos 
seus puntos. 
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  -  Identificación de 
puntos ou 
intervalos nos que 
a función é 
crecente ou 
decrecente. 

-  Obtención de 
máximos e 
mínimos relativos. 

-  Resolución de 
problemas de 
optimización. 

Aplicacións da 
segunda derivada 
-  Identificación de 

puntos ou 
intervalos nos que 
a función é 
cóncava ou 
convexa. 

-  Obtención de 
puntos de 
inflexión. 

Teoremas de Rolle 
e do valor medio 
-  Constatación de se 

unha función 
cumpre ou non as 
hipóteses do 
teorema do valor 
medio ou do 
teorema de Rolle 
e obtención do 
punto onde 
cumpre (se é o 
caso) a tese.  

-  Aplicación do 
teorema do valor 
medio á 
demostración de 
diversas 
propiedades.  

Teorema de Cauchy 
e regra de L'Hôpital 
-  O teorema de 

Cauchy como 
xeneralización do 
teorema do valor 
medio. 

-  Enfoque teórico da 
regra de L'Hôpital 
e a súa 
xustificación a 
partir do teorema 
de Cauchy. 

2.  Coñecer as 
propiedades que 
permiten 
estudar 
crecementos, 
decrecementos, 
máximos e 
mínimos 
relativos, tipo de 
curvatura, etc., e 
sabelas aplicar 
en casos 
concretos. 

2.1.Dada unha 
función, sabe 
decidir se é 
crecente ou 
decrecente, 
cóncava ou 
convexa, obtén 
os seus 
máximos e 
mínimos 
relativos e os 
seus puntos de 
inflexión. 

CCL, 

CMCCT 

CAA, 

CD 

Dada unha función, 
decidir se é 
crecente ou 
decrecente, 
cóncava ou 
convexa, obter os 
seus máximos e 
mínimos relativos e 
os seus puntos de 
inflexión. 

3.  Dominar as 
estratexias 
necesarias para 
optimizar unha 
función. 

3.1.Dada unha 
función, 
mediante a súa 
expresión 
analítica ou 
mediante un 
enunciado, 
encontra en que 
caso presenta 
un máximo ou 
un mínimo. 

CCL, 

CMCCT 

CSIEE, 

CD 

Dada unha función, 
mediante a súa 
expresión analítica 
ou mediante un 
enunciado, 
encontrar en que 
caso presenta un 
máximo ou un 
mínimo. 

4.  Coñecer os 
teoremas de 
Rolle e do valor 
medio, e 
aplicalos a 
casos 
concretos. 

4.1. Aplica o 
teorema de 
Rolle ou o do 
valor medio a 
funcións 
concretas, 
probando se 
cumpre ou non 
as hipóteses e 
descubrindo, se 
é o caso, onde 
se cumpre a 
tese. 

CCL, 

CMCCT 

CAA 

Aplicar o teorema 
de Rolle ou o do 
valor medio a 
funcións concretas, 
probar se cumpre 
ou non as hipóteses 
e descubrir, se é o 
caso, onde se 
cumpre a tese. 
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UNIDADE 10: Representación de función 

TEMPORALIZACIÓN: 2.ª semana de abril 

 
 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

       

f 
g 
i 

B1.9 Ferramentas 
básicas para a 
construción de 
curvas 
-  Dominio de 

definición, 
simetrías, 
periodicidade. 

-  Ramas infinitas: 
asíntotas e ramas 
parabólicas. 

-  Puntos singulares, 
puntos de 
inflexión, cortes 
cos eixes... 

Representación de 
funcións 
-  Representación de 

funcións 
polinómicas. 

-  Representación de 
funcións racionais. 

-  Representación de 
funcións 
cualesquiera. 

1.  Coñecer o 
papel que 
desempeñan as 
ferramentas 
básicas da 
análise (límites, 
derivadas...) na 
representación 
de funcións e 
dominar a 
representación 
sistemática de 
funcións 
polinómicas, 
racionais, 
trigonométricas, 
con radicais, 
exponenciais, 
logarítmicas... 

 1.1.  
Representa 
funcións 
polinómicas. 

CCL, 

CAA, 

CCEC, 

CD, 

CMCCT 

Representar 
funcións 
polinómicas. 

1.2.  Representa 
funcións 
racionais. 

Representar 
funcións racionais. 

1.3.  Representa 
funcións 
trigonométricas. 

Representar 
funcións 
trigonométricas. 

1.4.  Representa 
funcións 
exponenciais. 

Representar 
funcións 
exponenciais. 

1.5.  Representa 
funcións nas 
que interveña o 
valor absoluto. 

 Representar 
funcións nas que 
interveña o valor 
absoluto. 

1.6.  Representa 
outros tipos de 
funcións. 

Representar outros 
tipos de funcións. 

 
 
 
UNIDADE 11: Cálculo de primitivas 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª e 4ª semanas de abril 
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

f 
g 
i 

B3.4 Primitiva dunha 
función 
-  Obtención de 

primitivas de 
funcións 
elementais. 

-  Simplificación de 
expresións para 
facilitar a súa 

1.  Coñecer o 
concepto de 
primitiva dunha 
función e obter 
primitivas das 
funcións 
elementais. 

1.1.  Acha a 
primitiva dunha 
función elemental 
ou dunha función 
que, mediante 
simplificacións 
adecuadas, se 
transforma en 
elemental desde 
a óptica da 
integración. 

CMCCT 

CAA 

Achar a primitiva 
dunha función 
elemental ou dunha 
función que, 
mediante 
simplificacións 
adecuadas, se 
transforma en 
elemental desde a 
óptica da 
integración. 
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integración: 

• 
• Expresión dun 

radical como 
produto dun 
número por 
unha potencia 
de x. 

• Simplificacións 
trigonométricas. 

Cambio de 
variables baixo o 
signo integral 
-  Obtención de 

primitivas 
mediante cambio 
de variables: 
integración por 
substitución. 

Integración “por 
partes” 
-  Cálculo de 

integrais “por 
partes”. 

Descomposición 
dunha función 
racional 
-  Cálculo da integral 

dunha función 
racional 
descompoñéndoa 
en fraccións 
elementais. 

 2.  Dominar os 
métodos 
básicos para a 
obtención de 
primitivas de 
funcións: 
substitución, 
“por partes”, 
integración de 
funcións 
racionais. 

 2.1.  Acha a 
primitiva dunha 
función utilizando 
o método de 
substitución. 

CCL, 

CMCCT 

CSIEE 

Achar a primitiva 
dunha función 
utilizando o método 
de substitución. 

 2.2.  Acha a 
primitiva dunha 
función mediante 
a integración “por 
partes”. 

Achar a primitiva 
dunha función 
mediante a 
integración “por 
partes”. 

 2.3.  Acha a 
primitiva dunha 
función racional 
cuxo 
denominador non 
teña raíces 
imaxinarias. 

Achar a primitiva 
dunha función 
racional cuxo 
denominador non 
teña raíces 
imaxinarias. 

 

 

UNIDADE 12: A integral definida 

TEMPORALIZACIÓN:  1.ª e 2ª semanas de maio 
 
 

 

Obxectivos Bloque Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables 

CC Grao mínimo de 
consecución 

       

f 
g 
i 

B3.5 Integral definida 
-  Concepto de 

integral definida. 
Propiedades. 

-  Expresión da área 
dunha figura plana 
coñecida mediante 
unha integral. 

Relación da integral 
coa derivada 

  1.  Coñecer o 
concepto, a 
terminoloxía, 
as 
propiedades e 
a 
interpretación 
xeométrica da 
integral 
definida. 

1.1.  Acha a 
integral dunha 
función, 
recoñecendo o 
recinto definido 
entre y =f(x), x=a, 
x=b, achando as 
súas dimensións 
e calculando a 
súa área 
mediante 
procedementos 
xeométricos 

CCL, 

CMCCT, 

CAA 

Achar a integral 
dunha función, 
recoñecer o recinto 
definido entre y 
=f(x), x=a, x=b, 
achar as súas 
dimensións e 
calcular a súa área 
mediante 
procedementos 
xeométricos 
elementais. 
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-  Teorema 
fundamental do 
cálculo. 

-  Regra de Barrow. 

Cálculo de áreas e 
volumes mediante 
integrais 
-  Cálculo da área 

entre unha curva e 
o eixe X. 

-  Cálculo da área 
delimitada entre 
dúas curvas. 

-  Interpretación e 
cálculo dalgunhas 
integrais 
impropias. 

elementais. 
 2.  Comprender 
o teorema 
fundamental do 
cálculo e a súa 
importancia para 
relacionar a 
área baixo unha 
curva cunha 
primitiva da 
función 
correspondente. 

 2.1.  Responde a 
problemas 
teóricos 
relacionados co 
teorema 
fundamental do 
cálculo. 

CMCCT, 

CSIEE 

Responder a 
problemas teóricos 
relacionados co 
teorema 
fundamental do 
cálculo. 

3.  Coñecer e 
aplicar a regra 
de Barrow para 
o cálculo de 
áreas. 

3.1.  Calcula a 
área baixo unha 
curva entre dúas 
abscisas. 

CCL, 

CMCCT, 

CCEC 

Calcular a área 
baixo unha curva 
entre dúas 
abscisas. 

3.2.  Calcula a 
área entre dúas 
curvas. 

Calcular a área 
entre dúas curvas. 

4.  Utilizar o 
cálculo integral 
para achar 
áreas de figuras 
coñecidos a 
partir das súas 
dimensións, ou 
ben para 
deducir as 
fórmulas 
correspondentes
. 

4.1.  Acha a área 
dunha figura 
plana coñecida 
obtendo a 
expresión 
analítica da curva 
que a determina 
e integrando 
entre os límites 
adecuados. Ou 
ben, deduce a 
fórmula da área 
mediante o 
mesmo 
procedemento. 

CCL, 

CMCCT, 

CSC 

Achar a área dunha 
figura plana 
coñecida, obter a 
expresión analítica 
da curva que a 
determina e 
integrar entre os 
límites adecuados. 
Ou ben, deducir a 
fórmula da área 
mediante o mes 
mesmo 
procedemento. 

 
 

Instrumentos para cada estándar 

Para cada estándar, aplicaremos os seguintes instrumentos de avaliación: 

Proba escrita: 90%, traballo individual: 5%, participación e outros traballos: 5% 
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5. ACTIVIDADES 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais e de inicio das unidades, as ideas previas, as dificultades de 
aprendizaxe e o procedemento de traballo das unidades, a través da proposta didáctica (PD) da editorial 
ANAYA.  

-  Lemos os textos, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais  

-  Realizamos as actividades propostas do libro da alumna e alumno ( LA) -  Anticipamos algúns conceptos da 
unidade. 

-  Resumimos no caderno as cuestións principais de cada unidade 

-  Traballamos en grupo algunhas actividades 

-  Realizamos  investigacións e preguntas propostas no LA.  

-  Realizamos a Autoavaliación e comprobamos as respostas nos recursos didácticos( RD).  

 
 

6. METODOLOXÍA E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

A metodoloxía a empregar será activa e participativa, , procurando co alumnado participe todo o posible na clase  
para facilitar a aprendizaxe e favorecer a adquisición de competencias clave, especialmente a relacionada ca 
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.  

Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un 
xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou alumna adquire un maior grao de protagonismo.  

A competencia matemática é unha capacidade na que interveñen múltiples factores: coñecementos específicos 
da materia, formas de pensamento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos eles están intimamente mesturados 
e enlazados de modo que, lonxe de seren independentes, a consecución de cada un é concomitante coa dos 
demais. A finalidade fundamental do ensino das matemáticas é o desenvolvemento da facultade de razoamento 
e de abstracción. 

Propúgnase unha aprendizaxe construtivista: quen aprende faino construíndo sobre o que xa domina. Para iso, 
cada novo elemento de aprendizaxe debe engrenar, tanto polo seu grao de dificultade como pola súa 
oportunidade, co nivel de coñecementos do que aprende. Débense xuntar niveis de partida sinxelos, moi 
alcanzables para a práctica totalidade do alumnado, cunha secuencia de dificultade que permite encamiñar os 
alumnos e as alumnas máis destacadas en actividades que lles supoñan verdadeiros retos. 

É importante a vinculación a contextos reais dos traballos propostos, así como xerar posibilidades de aplicación 
dos contidos adquiridos. As tarefas competenciais facilitan este aspecto, que se podería complementar con 
proxectos de aplicación dos contidos.  

Por outro lado, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen as súas intelixencias predominantes. 
Enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que 
todos os estudantes poidan chegar a comprender os contidos que se pretende que adquiran. 

En canto á metodoloxía didáctica, será o profesor ou a profesora quen decida a máis adecuada en cada 
momento para poder adaptarse a cada grupo de estudantes e ao tipo de centro escolar e así rendibilizar ao 
máximo os recursos dispoñibles. 

Polo tanto a adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida que o 
alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas, así como estratexias 
persoais que lles permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e graficamente cun 
vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 
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Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual integrada no día a día 
da aprendizaxe das matemáticas.  

Así mesmo, é importante a proposta de traballos en grupo colaborador ante problemas que estimulen a 
curiosidade e a reflexión do alumnado, xa que, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e 
enriquecemento persoal desde a diversidade, permiten desenvolver estratexias de defensa dos seus argumentos 
fronte aos dos seus compañeiros e compañeiras e seleccionar a resposta máis adecuada para a situación 
problemática formulada. 

 
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 
-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, débense coñecer as 
ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
 -  Utilización de Geogebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en 
xeral, como soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 
- Discusións entre profesor e alumnado e entre os propios estudantes. 
-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e 
descubrir. 
-  Traballo en grupo cooperativo de tres ou catro persoas no desenvolvemento das actividades e problemas 
propostos.  

-  Posta en común despois do traballo individual. 

-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 
-  Traballos de investigación. 
 
-  Debemos facer fincapé na organización de tempos, dada a importancia de ter ben estruturadas e organizadas 
cada unha das sesións das unidades didácticas da nosa programación para evitar a improvisación e a perda de 
tempo. Unha sesión tipo que realizaremos será: 
 
1º. Pasaremos lista, anotando as faltas de asistencia no noso caderno de seguimento individual do alumno. 

2º. Cando empecemos unha unidade. Recordaremos os contidos desenvolvidos nas sesións, unidades ou 

cursos anteriores. 

3º. Corrixiremos na pizarra as actividades pendentes. 

4º. Explicaremos novos contidos, relacionándoos cos de materias afines ou cos de sesións, unidades ou cursos 

anteriores. 

5º. Resumo dos contidos tratados nesas sesión. 

 

7. INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación é unha actividade a través da cal, e en función dos criterios de avaliación, obteremos 
información sobre o funcionamento do proceso de ensino-aprendizaxe. 

Ao longo de cada unidade didáctica aplicaranse a avaliación inicial, a avaliación formativa e a avaliación 
final a través de: 

-  Proba de avaliación inicial  

-  Proba de autoavaliación das unidades 

-  Probas escritas dos contidos das unidades didácticas de acordo cos criterios de avaliación 
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-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e escritas 

-  Outros recursos: rúbrica, etc. (no anexo). 

 
A avaliación inicial: Realizarase ao principio de cada unidade. Farase preferentemente a través de preguntas 
orais á clase para que o alumnado poida manifestarse espontaneamente. 

A avaliación inicial, persegue os seguintes obxectivos: 

• Buscar as ideas previas do alumnado (xa sexa de cursos anteriores, ou de temas xa dados neste curso) 
necesarios para poder iniciar e presentar a unidade didáctica que se comeza. 

• Presentar os temas de estudio e os obxectivos didácticos a conseguir. 
• Motivar e crear curiosidade no alumnado polos temas de estudio para facilitar a aprendizaxe significativa e 

funcional. 
 
A avaliación formativa: Aplícase durante o desenvolvemento da unidade didáctica. Trata de avaliar o proceso 
que o alumnado segue na súa aproximación ás aprendizaxes e proporciona unha información global que ten en 
conta a realidade concreta de cada alumno. 

Tomaremos nota do estado do traballo diario dos alumnos e alumnas ,  intentando  que o alumnado teña 
as tarefas ao día, que a aprendizaxe non sexa mecánica e que realice as actividades asignadas. 

 
Avaliación final ou sumativa: 

A avaliación debe ir enfocada a mellorar a aprendizaxe do alumnado, e polo tanto é necesario diversificar as 
ferramentas e programa rtempos e espazos na aula destinados a avaliación dos procesos de aprendizaxe. 

As ferramentas que utilizaremos  para a avaliación  do desenrolo común de competencias en tóda- las áreas 
e  para avaliar aprendizaxes concretos son: 

-  Probas de autoavaliación das  unidades 

    - Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe. 

    - Actividades feitas no caderno que  traballan  explicitamente os estándares definidos en cada unidade 

    - Mapas mentais ou conceptuais elaborados polas alumnas  e alumnos  o final de cada unidade 

    - Traballos de aplicación do aprendido: por exemplo: deseño dun obxecto  con figuras xeométricas, murais,  etc. 

 

Actividades de recuperación: 

Esta programación está formulada para un curso académico cuxa temporalización se distribúe en tres 
períodos aproximadamente iguais, cada unha dos cales adoita denominarse comunmente avaliación ou trimestre. 
Divídese o curso polo tanto en tres avaliacións. 

Na etapa da ESO potenciaranse os instrumentos de avaliación que non sexan as probas escritas,  por 
considerar que este tipo de actividades poden motivar máis a un alumnado que presenta importantes dificultades 
con esta materia. 

Na ESO haberá un exame de recuperación de cada avaliación, para o alumnado con cualificación inferior 
a 5. A data de celebración do devandito exame será decidida conxuntamente entre a profesora ou profesor e as 
alumnas e alumnos da clase. O da 3ª avaliación será despois do 8 de xuño e antes do exame final. 

O alumnado coa 1ª ou a 2ª ou a 3ª avaliación suspensa e non recuperada, terá un exame final de 
recuperación das partes non superadas antes da avaliación final. A Xefatura de Estudos fixará a data deste 
exame. 
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En 1º bacharelato haberá un exame de recuperación da 1ª e 2ª avaliación, para o alumnado con 
cualificación inferior a 5. A data de celebración do devandito exame será decidida conxuntamente entre a 
profesora ou profesor e as alumnas e alumnos da clase. 

O alumnado coa 1ª ou a 2ª avaliación suspensa e non recuperada, e o que suspenda a 3ª avaliación, terá 
un exame final de recuperación das partes non superadas antes da avaliación ordinaria. A Xefatura de Estudos 
fixará a data deste exame. 

En 2º bacharelato dividirase a materia en 4 partes: álxebra, xeometría, análise e estatística. 

Haberá recuperación das 2 primeiras partes. As dúas últimas partes poderán recuperarse no exame final. 

Avaliación extraordinaria Bacharelato:  

Na data sinalada pola Xefatura de Estudos, realizarase un único exame de toda a materia que durará 
aproximadamente 90 minutos. 

A confección do exame farase en función dos estándares de aprendizaxe availables e atendendo ós 
criterios de avaliación que figuran na programación. 

 RÚBRICAS PARA VALORAR OTRABALLO DE CLASE 
 
 

 

Alumnado 

Participación no 
traballo da aula 

Atención na clase 
Realización de 

tarefas 

Trae o material 
necesario  e 

realiza un uso 
adecuado dos 

recursos 

TOTAL 

S A V N S   A V N S A V N S A V N  

      
              

              

              

              

              

              

              

              

S. Sempre(0,5p)      AV. As veces(0,3p) N. Moi poucas veces ou nunca(0,1p) 
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8. CRITERIOS DE CORRECCIÓN E CUALIFICACIÓN 

 
En 1º, 2º e 3º ESO a nota  de cada avaliación obterase dos seguintes apartados: 

 Nota dos exames ou probas obxectivas: acharase calculando a media de cada unha das probas realizadas ao 
longo do trimestre, sempre e cando a nota de cada proba sexa maior ou igual a 3. Esta representará un 80% 
da nota final. 

 Nota das actividades de avaliación formativa: actividades feitas e corrixidas no caderno de clase, traballo de 
clase e outros traballos que indique o profesorado, como exposicións orais ou escritas de aspectos 
relacionados coa materia. Representarán un 20% da nota final. 

Polo tanto en cada avaliación o alumnado obterá a cualificación que se obtén aplicando a seguinte 
fórmula: 

Cualificación da avaliación = (Exames) · 0,8 + (Traballos, caderno) · 0,2 
 

A avaliación considerase aprobada cunha cualificación global igual ou maior a cinco.  
 

A cualificación final do curso será: 

- Para o alumnado coas tres avaliacións aprobadas, a media das tres avaliacións, tendo en conta, se é o caso, 
tamén as notas obtidas nas recuperacións.  

- Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, a media das tres avaliacións, considerando  para as 
avaliacións suspensas, a nota obtida no exame final. 

 Esta cualificación poderá incrementarse ata nun 10%, en función da avaliación positiva das actividades de 
apoio, reforzo, recuperación e ampliación, propostas polo  profesorado no período comprendido entre a terceira 
avaliación e a avaliación final .  
 

En 4º ESO a nota  de cada avaliación obterase dos seguintes apartados: 

 Nota dos exames ou probas obxectivas: acharase calculando a media de cada unha das probas realizadas ao 
longo do trimestre, sempre e cando a nota de cada proba sexa maior ou igual que 3. Esta nota representará 
un 90% da nota final. 

 Nota das actividades de avaliación formativa: actividades feitas e corrixidas no caderno de clase, traballo de 
clase e outros traballos que indique o profesorado, como exposicións orais ou escritas de aspectos 
relacionados coa materia. Representarán un 10% da nota final. 

 
Polo tanto en cada avaliación o alumnado obterá a cualificación que se obtén aplicando a seguinte fórmula: 

Cualificación da avaliación = (Exames) · 0,9 + (Traballos, caderno) · 0,1 
 

A avaliación considerase aprobada cunha cualificación global igual ou maior a cinco. 
 
A cualificación final do curso será: 

- Para o alumnado coas tres avaliacións aprobadas, a media das tres avaliacións, tendo en conta, se é o caso, 
tamén as notas obtidas nas recuperacións. 

- Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, a media das tres avaliacións, considerando  para as 
avaliacións suspensas, a nota obtida no exame final. 

 Esta cualificación poderá incrementarse ata nun 10%, en función da avaliación positiva das actividades de 
apoio, reforzo, recuperación e ampliación, propostas polo  profesorado no período comprendido entre a terceira 
avaliación e a avaliación final .  
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En 1º  bacharelato 

En cada avaliación o alumnado obterá a cualificación que se obtén aplicando a seguinte fórmula: 

Cualificación da avaliación = (Exames) · 0,9 + (Traballo) · 0,1  
 
A nota dos exames acharase calculando a media aritmética de cada unha das probas realizadas ao 

longo do trimestre. 

 A avaliación considerase aprobada cunha cualificación global igual ou maior a cinco. 

Non se obterá a cualificación de aprobado nunha avaliación na que nalgunha das probas escritas a 
cualificación obtida sexa menor que 3 . Neste caso, se a media resulta superior a 5, a cualificación na avaliación 
será de 4 

O alumnado que suspenda algunha avaliación, terá a posibilidade de presentarse ao exame de 
recuperación de cada avaliación excepto da terceira, que só se poderá recuperar no exame final. 

O alumnado que non recupere a primeira ou a segunda avaliacións, e o que suspenda a terceira 
avaliación, terá que presentarse ó exame final no que, para aprobar, deberá acadar, como mínimo, o 30% da 
puntuación correspondente a cada avaliación. Tamén poderán realizar este exame, aqueles alumnos que queiran 
mellorar a cualificación obtida nos exames parciais. 

A cualificación final do curso será: 

- Para o alumnado coas tres avaliacións aprobadas, a media das tres avaliacións, tendo en conta, se é o caso, 
tamén as notas obtidas nas recuperacións. 

- Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, a media das tres avaliacións, considerando  para as 
avaliacións suspensas, a nota obtida no exame final, sempre e cando a nota correspondente a cada avaliación 
sexa maior ou igual que 3.  

A cualificación da convocatoria extraordinaria será a obtida no exame correspondiente a dita 
convocatoria. 

 
En 2º  bacharelato 

A materia divídese en catro partes: Álxebra, xeometría, análise e estatística. 

En cada avaliación, o alumnado obterá a cualificación que se obtén aplicando a seguinte fórmula: 

Cualificación da avaliación = (Exames) · 0,9 + (Traballo) · 0,1  

A avaliación considerase aprobada cunha cualificación global igual ou maior a cinco. 

Non se obterá a cualificación de aprobado nunha avaliación na que nalgunha das probas escritas a 
cualificación obtida sexa menor que 3 . Neste caso, se a media resulta superior a 5, a cualificación na avaliación 
será de 4. 

Haberá un exame final de recuperación das partes non superadas, no que o alumnado deberá acadar 
como mínimo o 30% da puntuación correspondente a cada parte (Álxebra, xeometría, análise e estatística). 
Tamén poderán realizar este exame, aqueles alumnos que queiran mellorar a cualificación obtida nos exames 
parciais. 

A cualificación final do curso será: 

- Para o alumnado coas tres avaliacións aprobadas, a media das tres avaliacións, tendo en conta, se é o caso, 
tamén as notas obtidas nas recuperacións. 

- Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, a media das tres avaliacións, considerando  para as 
avaliacións suspensas, a nota obtida no exame final, sempre e cando a nota correspondente a cada avaliación 
sexa maior ou igual que 3.  



 

80 
 

A cualificación da convocatoria extraordinaria será a obtida no exame correspondiente a dita 
convocatoria. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Na ESO: 

No Proxecto Educativo do Centro prevense distintas vías de resposta ante o amplo abano de capacidades, 
estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses do alumnado. É fundamental destacar que a atención á 
diversidade do alumnado hai que entendela como un elemento da práctica docente diaria. Segundo as 
necesidades de cada momento, facendo unha avaliación inicial, axustaremos a nosa actuación na aula. Trátase, 
polo tanto, de entender a actividade docente como un proceso no que é preciso ofrecer respostas diferenciadas 
en función dos ritmos de aprendizaxe. 

Podemos distinguir diferentes formas de abordar a atención á diversidade: 

• Agrupamento Específico. 
• Adaptacións Curriculares. 

 
En calquera caso, teremos que incidir naqueles contidos en que o alumnado mostre un nivel menos 

homoxéneo utilizando distintos tipos de actividades e aproveitando todos os recursos e materiais didácticos que 
teñamos ó noso alcance. 

En xeral, todos os contidos e procedementos deberán adaptarse ás necesidades educativas, polo que se 
utilizarán materiais de reforzo e de ampliación, segundo sexa o caso, que permitan distintas modalidades de 
aprendizaxe. As devanditas actividades favorecerán tamén o traballo autónomo, cun ritmo axeitado ás 
características individuais. 

• Agrupamentos  Específicos. 
 

Hai Agrupamentos Específicos en todos os cursos da E.S.O.. Trátase de grupos de poucos estudantes e, 
aínda que a programación é a mesma que a do curso, a atención ó alumnado, por parte do profesor ou profesora 
é mais personalizada. 

 
• Adaptacións Curriculares. 

 
Aplícase cando as dificultades de aprendizaxe detectadas son máis graves e non se poden solucionar co 

Agrupamento Específico. 

Supón unha modificación do currículo, de maneira que se axuste á situación particular do alumnado, para que 
o seu proceso de aprendizaxe non quede bloqueado e poida continuar avanzando. 

Existen dous tipos de adaptacións curriculares, segundo o grao en que se modifique o currículo: 

• Adaptacións Curriculares non Significativas: modifícanse algúns elementos do currículo, referidos 
fundamentalmente á metodoloxía ou a determinados contidos non fundamentais, pero sen que se 
vexan afectadas as metas xerais que se pretenden conseguir. É dicir, amplíase ou reduce o tempo 
dedicado a determinadas partes da unidade, aumentando ou reducindo o número de actividades, etc. 
Con iso redúcense certo tipo de contidos non especialmente significativos. 

• Adaptacións Curriculares Significativas: modifícanse, ademais, algúns elementos importantes do 
currículo, referidos tanto a contidos coma ós correspondentes criterios de avaliación, co que o 
alumnado desenvolve unha programación ben distinta á planificada para o resto dos seus compañeiros 
de clase. Este alumnado, ademais, pode recibir apoio na aula ou saír  un par de horas á semana para 
reforzar os seus coñecementos en matemáticas e lingua co profesorado do departamento de 
orientación do centro. O resto de horas permanecen na aula pero seguindo unha programación 
modificada, co que se elabora un material específico para eles. 
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No bacharelato : Procedementos para acreditar coñecementos previos e medidas de atención 
a diversidade  

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en 
que o sistema educativo ofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que este necesite en función das 
súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde disto a necesidade de atender esta 
diversidade. No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e 
intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios estudantes resolvan 
esta diversidade mediante a elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa 
desde as mesmas materias, hai un feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e 
estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Cómpre, daquela, ter en conta os estilos diferentes de 
aprendizaxe dos estudantes e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes 
reflexivos (detéñense na análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); 
estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (abordan o tema desde a 
globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan ser 
reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren traballar en 
pequeno ou gran grupo. 
 
Dar resposta a esta diversidade non é tarefa fácil, pero si necesaria, pois a intención última de todo proceso 
educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos.  
 
Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 

  -  Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor ou profesora, co fin de facilitar 
unha idea precisa sobre de onde se parte.  
-  Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, 
tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
- Introdución de cada aspecto matemático, sempre que iso sexa posible, mediante exemplos que o alumno ou 

alumna poida atopar na súa vida cotiá. 
 

Como actividades de consolidación suxerimos: 
- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os 

contidos matemáticos, traballados na unidade. 
 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de 
recuperación-ampliación, atendemos non só aos alumnos e alumnas que presentan problemas no proceso de 
aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos propostos.  
 
 
 
10. PROGRAMA DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
• Educación para a igualdade de oportunidades entre sexos 

O currículo de Matemáticas debe ter presente que o coñecemento científico corresponde á humanidade con 
todos os seus valores ideolóxicos. Hai que destacar a importancia das mulleres no desenvolvemento do 
coñecemento matemático . 
Ademais, nos problemas que se propoñen, haberá unha distribución equitativa de personaxes masculinos e 
femininos, e dos distintos roles desempeñados por ambos os sexos no ámbito familiar, escolar e profesional. 

• Educación moral e cívica 
Dende as Matemáticas pódese desenvolver actitudes morais e cívicas no alumnado como a cooperación, a 
axuda mutua, o esforzo, a constancia ou o traballo responsable. 
Por exemplo, a través da resolución de problemas desenvólvense a exploración sistemática de alternativas, a 
precisión na linguaxe, a perseveranza, a flexibilidade para modificar o noso punto de vista, etc., que contribúen á 
formación integral do alumnado.  
 

• A educación para o consumidor 
As Matemáticas achegan moitos contidos como son os relativos ao bloque de tratamento da información, que 
serán ferramentas útiles para avaliar a importancia dun consumo racional e responsable. 
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• Educación para a convivencia e a paz 
Neste bloque de contidos débese favorecer o respecto polas diversas culturas que viven dentro e fóra de noso 
país ou comunidade. Así mesmo hai que valorar o enriquecemento coas achegas culturais que introducen as 
persoas inmigrantes. Débese traballar para que se consiga que a diferenza de raza ou de etnia non sexa un 
factor excluínte ou discriminatorio. Tamén hai que potenciar a vontade para mellorar a convivencia dende a nosa 
aula e no noso centro, ata a paz no mundo enteiro. 
As Matemáticas colaboran neste aspecto desenvolvendo actitudes tales como a confianza nas propias 
capacidades, a persistencia na exploración de alternativas e na análise crítica das situacións. No noso tempo, é 
cada vez máis frecuente atoparnos con estudantes provenientes doutros países nas nosas aulas. Fomentando a 
convivencia, o respecto e o coñecemento da outra persoa –alumno ou alumna– contribuímos á conformación 
dunha sociedade máis xusta e intercultural.  

 
• Educación para a saúde 

As Matemáticas son unha ferramenta poderosa para elaborar xuízos responsables e críticos sobre múltiples 
actividades que afectan á saúde. O tratamento da información é unha ferramenta funcional que permite valorar 
cualitativa e cuantitativamente todos estes aspectos sociais.  

 
• Educación ambiental 

As ferramentas matemáticas son un instrumento poderoso para avaliar e tomar decisións sobre situacións que 
afectan ao medio ambiente. 

 
 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 

As actividades complementarias e extraescolares tales como visitas a exposicións, museos da ciencia, 
observatorios astronómicos, planetarios, Instituto Nacional de Estatística, a bolsa, Instituto Xeográfico, etc. 
quedan supeditadas á organización xeral do centro e ás posibilidades reais que existan para o seu posible 
desenvolvemento. Estas actividades, de realizarse, organizaríanse con outros departamentos do centro, 
fomentando deste xeito a interdisciplinariedade. 

O Seminario de Matemáticas  vai propoñer para este curso: 

• A asistencia á  “Imatxina” (2º ESO). 

• Participación na Olimpiada matemática de 2º ESO. 

• Actividade de cúpulas de Leonardo para 1º e 2º ESO. 

• A participación en actividades relacionadas co día escolar das matemáticas o 12 de maio para 1º e  

           2ºciclo de ESO: 

• Concurso de fotografía matemática para todo o alumnado do Centro. 

• Torneos de xadrez. 

• Calquera outra actividade que poida xurdir. 
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12. PLAN DE TRABALLO PARA SUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE, ACTIVIDADES 
DE SEGUIMENTO e INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN DESAS MATERIAS 

 

O alumnado de 2º E.S.O. e 1º PMAR que teña a materia de 1º E.S.O. pendente, asiste a clase os luns ás 16:50h 

O alumnado de 3º E.S.O. e 1º de PDC que teña a materia de 2º E.S.O. pendente, asiste a  clase os martes ás 
17:40 h. 

O alumnado de 4º E.S.O. que teña a materia de 3º E.S.O. pendente, asiste a  clase os luns ás 16:00 h  

O alumnado de 2º bacharelato que teña a materia de 1º bacharelato pendente, asiste a clase os venres ás 
17:40h. 

As actividades tentarán reforzar os contidos mínimos  imprescindibles para poder continuar os seus estudos cun 
mínimo de garantías.   

 

Na materia pendente de ESO 

Ao longo do curso, o alumnado fará polo menos 1 exame en cada avaliación. 

A cualificación final será a media dos exames realizados ao longo do trimestre, ponderada co 90% máis o 
traballo do alumnado ponderado cun 10%.  

En cada avaliación o alumnado obterá a cualificación que se obtén aplicando a seguinte fórmula: 

Cualificación da avaliación = (Exames) · 0,9 + (Traballo) · 0,1  

Ademais haberá un exame final (fixado por Xefatura de Estudos)para recuperar as partes non superadas. 
 

A nota final do curso será a nota media das tres avaliacións ou a nota do exame final.  

 

Na materia pendente de Bacharelato 

Ao longo do curso, o alumnado que asista a estas clases, fará 4 exames, incluíndo o último de recuperación 
das partes non superadas, se as houbera. 

 
A cualificación final será a media destes exames ponderada co 90% máis o traballo  de clase ponderado cun 

10%.  
 
En cada avaliación o alumnado obterá a cualificación que se obtén aplicando a seguinte fórmula: 

Cualificación da avaliación = (Exames) · 0,9 + (Traballo) · 0,1 
 

 
 
13.  MATERIAIS E RECURSOS  DIDÁCTICOS  

 
Os materiais e recursos deben integrarse nas novas linguaxes e tecnoloxías. Por outra banda, a diversidade de 
alumnos esixe tamén a diversidade de materiais para poder respectar o principio de individualización do ensino. 

Ó mesmo tempo tamén debe recorrerse ó uso axeitado dos espazos do Centro, como poden ser a Biblioteca, a 
Aula de Informática ou o Paraninfo. Neste sentido, debe potenciarse o uso da biblioteca como sala de estudio, 
lectura ou consulta. A aula de informática seranos especialmente útil, cando, por exemplo, desenvolvamos as 
unidades didácticas de funcións. 

Propoñemos a utilización dos seguintes recursos materiais: 
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• Libro de texto da editorial Anaya; a proposta didáctica para Matemáticas, os recursos fotocopiables da 
proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación; os cadernos 
complementarios ao libro do alumnado; o libro dixital e a  web do profesorado, a web do alumnado e da 
familia e outros enlaces 

• A calculadora e o ordenador: o uso racional dos elementos que a tecnoloxía pon á nosa disposición 
(calculadora, programas informáticos,...). Tamén é conveniente potenciar o uso de Internet como busca 
de información. Neste aspecto oriéntaselle na busca de elementos matemáticos en páxinas de Internet 
como www.cnice.descartes.com. 
 

• Os medios audiovisuais: o uso de diapositivas realizadas con ferramentas informáticas de Office (Word, 
Power Point, Excel), vídeos matemáticos ("O universo matemático", "Máis por menos", “Donald no país 
das Matemáticas”)... 
 

• Películas: A habitación de Fermat, Figuras ocultas, Ágora, Unha mente maravillosa,…. 
 
• Material bibliográfico: Libros doutras editoriais e libros de divulgación matemática , por exemplo  "O 

demo dos números", "O home que calculaba", "O teorema do Loro",… 
 
• Os materiais manipulables, como as figuras poligonais, poliédricas, dominó... 
 
• Instrumentos de debuxo ou medida: regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás... 
 
• Papel milimetrado para a confección de gráficas. 
 
• Artigos de prensa nos que se utilicen ferramentas matemáticas como funcións, gráficas ou táboas 

estatísticas, elementos xeométricos, publicidade,… 
 
• Fotografías de distintas construcións arquitectónicas onde se vexan reflectidos conceptos xeométricos 

tales como semellanza, simetrías (Alhambra de Granada, O Partenón)... 
 
• Tangram, ovo de tangram, cubo de Rubik, crebacabezas, dominós,hexaminós, pentaminós,….. 
 
• Revistas: SUMA, GAMMA,… 

 
 

Libros  de texto:  

2º ESO: Matemáticas EDITORIAL ANAYA 

4º ESO: Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas EDITORIAL ANAYA  

2º bacharelato: Matemáticas II    EDITORIAL ANAYA 

 
 

14. PROCEDEMENTOS PARA REVISAR, AVALIAR, MODIFICAR e DAR A COÑECER A 
PROPIA PROGRAMACIÓN 

 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica proponse uns 
rexistros para a autoevaluación do profesorado que nos permitan avaliar o funcionamento do programado na 
aula e establecer estratexias de mellora: 
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1.  REXISTRO PARA A AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO 
PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

SE
G

U
IM

EN
TO

 E
 A

VA
LI

AC
IÓ

N
 D

O
 P

RO
C

ES
O

 D
E 

EN
SI
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AN
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-A

PR
EN

D
IZ

A
XE

 

  1.  Realiza a avaliación inicial ao principio de curso para 

axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada unidade 

didáctica. 

  

  3.  Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e 

fóra dela.   

  

  4.  Proporciona a información necesaria sobre a resolución  

das tarefas e como pode melloralas. 

  

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

       actividades dos alumnos e alumnas e dá pautas para a 

mellora das súas aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de 

xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.   

  8.  Propón novas actividades que faciliten a adquisición de 

        obxectivos cando estes non foron alcanzados 

suficientemente. 

  

  9.  Propón novas actividades de maior nivel cando o 

obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos 

       contidos, o nivel dos estudantes, etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar dos resultados  

os estudantes e os pais. 
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2.  REXISTRO PARA A AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
PL

A
N

IF
IC

AC
IÓ

N 

  1.  Programa a materia tendo en conta os 

       estándares de aprendizaxe previstos nas 

leis educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o tempo 

dispoñible para o seu desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de forma progresiva 

       os contidos da programación de aula tendo 

       en conta as particularidades de cada un dos 

grupos de estudantes.   

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 

función dos estándares de aprendizaxe.  

  

  5.  Planifica as clases de modo flexible, 

       preparando actividades e recursos 

       axustados á programación de aula e ás 

necesidades e aos intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 

       instrumentos de avaliación e autoavaliación 

       que permiten facer o seguimento do 

       progreso de aprendizaxe dos seus alumnos 

e alumnas. 

  

  7.  Coordínase co profesorado doutros 

       departamentos que poidan ter contidos afíns 

á súa materia. 
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    3.  REXISTRO PARA A AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO: DESENVOLVEMENTO DO 
ENSINO 

 

 INDICADORES VALORACIÓN 
PROPOSTAS DE 

MELLORA 
D

ES
EN
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EN
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O
 

  1.  Resume as ideas fundamentais 

       discutidas antes de pasar a unha 

       nova unidade ou tema con mapas 

conceptuais, esquemas... 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 

        relaciónaos, se é posible, cos xa  

        coñecidos; intercala preguntas      

aclaratorias; pon exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para aclarar 

        dúbidas e ofrecer asesorías 

dentro e fóra das clases.   

  

  4.  Optimiza o tempo dispoñible para 

       o desenvolvemento de cada 

unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou doutro 

       tipo para apoiar os contidos na 

aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e 

       mantén unha comunicación fluída 

cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dunha 

       forma ordenada e comprensible 

para os alumnos e alumnas. 

  

  8.  Propón actividades que permitan a 

       adquisición dos estándares de 

       aprendizaxe e as destrezas 

propias da etapa educativa. 

  

  9.  Propón actividades grupais e 

individuais. 
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De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 
conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. 
A devandita ferramenta descríbese a continuación: 

 
ASPECTOS PARA 

AVALIAR 
PARA DESTACAR... PARA MELLORAR... PROPOSTAS DE 

MELLORA PERSOAL 

    

Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    

Descritores  
e desempeños 
competenciais 

   

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas ferramentas 
de avaliación    

Atención á diversidade    

Interdisciplinariedade    

 

Así mesmo  a programación darase a coñecer a comunidade educativa a través da páxina web do I.E.S. 

Ademáis o alumnado poderá coñecer a programación tamén a través do profesorado, do titor ou titora ou a 
través da Dirección do Centro. 

 

 

 

 

 


