
IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

Contidos mínimos Matemáticas 1º ESO

 Interpretación e lectura de potencias.
 Cálculo mental ou escrito de potencias de números sinxelos: cadrados, cubos e potencias de 

base 10.
 Utilización da calculadora de catro operacións para obter potencias por medio de 

multiplicacións sucesivas.
 Memorización dos cadrados dos quince primeiros números naturais.
 Interpretación e lectura de raíces cadradas.
 Aproximación ás unidades, mediante cálculo manual, do valor da raíz cadrada dun número 

menor que 1 000.
 Identificación da existencia de relación de divisibilidade entre dous números.
 Recoñecemento de múltiplos e divisores dun número.
 Diferenciación entre números primos e compostos.
 Recoñecemento automático dos primeiros números primos.
 Identificación dos múltiplos de 2, de 3 e de 5.
 Descomposición en factores de números sinxelos.
 Comprensión dos conceptos de máximo común divisor e mínimo común múltiplo.
 Cálculo, mentalmente ou artesanalmente (mediante a intersección dos conxuntos de múltiplos e 

divisores), do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de números moi sinxelos.
 Elaboración e interpretación de mensaxes nos que se utilizan os números enteiros para 

cuantificar ou codificar a información.
 Comparación e ordenación de números enteiros.
 Representación de enteiros na recta numérica.
 Suma e resta de números enteiros.
 Multiplicación e división de números enteiros. Regra dos signos.
 Resolución de expresións sinxelas con parénteses e operacións combinadas.
 Xerarquía das operacións.
 Supresión de paréntese.
 Lectura e escritura de números decimais.
 Coñecemento e utilización das equivalencias entre as distintas ordes de unidades.
 Ordenación de números decimais.
 Aproximación dun número decimal a unha determinada orde de unidades.
 Cálculo, por escrito, con números decimais (as catro operacións).
 Realización de sinxelas operacións e estimacións, mentalmente.
 Utilización da calculadora para operar con números decimais.
 Elaboración e interpretación de mensaxes con informacións cuantificadas mediante números 

decimais.
 Resolución de problemas cotiáns nos que aparezan operacións con números decimais.
 Realización de medicións directas de lonxitudes, pesos e capacidades:

 Utilizando unidades arbitrarias: listóns, vasos, etc.
 Utilizando unidades convencionais.
 Medición de áreas por cálculo directo de unidades cadradas.

 Coñecemento e utilización das unidades do Sistema Métrico Decimal para as magnitudes de 
lonxitude, peso e capacidade:

 Manexo das equivalencias.
 Realización de cambios de unidade.
 Paso de cantidades de forma complexa a incompleja, e viceversa.

 Coñecemento e utilización das equivalencias entre as distintas unidades de superficie.
 Representación de fraccións sobre unha superficie dividida en partes iguais.
 Recoñecemento da fracción que corresponde a unha parte dun total.
 Cálculo da fracción dun número.
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 Paso de fraccións a forma decimal.
 Comparación de fraccións pasándoas a forma decimal.
 Simplificación de fraccións sinxelas.
 Aplicación de todo o anterior á interpretación, expresión e resolución de situacións sinxelas da 

vida ordinaria.
 Reducir dous ou tres fraccións sinxelas a común denominador.
 Sumar e restar fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con situacións 

cotiás.
 Multiplicar e dividir mentalmente unha fracción por dúas, por tres...
 Multiplicar e dividir dúas fraccións.
 Aplicar todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións sinxelas da vida 

ordinaria.
 Recoñecer as relacións de proporcionalidade, diferenciando a directa da inversa.
 Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directamente 

proporcionais.
 Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de 

redución á unidade.
 Calcular porcentaxes directas.
 Calcular mentalmente porcentaxes como: 50 %, 25 %, 75 %...
 Resolver problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando primeiro a porcentaxe 

para incrementar (ou descontar) e sumando (ou restando) despois o resultado obtido á 
cantidade inicial.

 Tradución de enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrico.
 Suma e resta das expresións alxébricas básicas (monomios).
 Produto e cociente de monomios.
 Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen denominadores.
 Resolución de problemas moi sinxelos co auxilio das ecuacións.
 Codificación do enunciado nunha ecuación.
 Resolución da mesma.
 Interpretación da solución.
 Conceptos de paralelismo e perpendicularidad, e denominación dos ángulos formados por dúas 

rectas que se cortan. Procedementos para trazar todo iso con regra e compás.
 Trazado de mediatrices e bisectrices.
 Identificación e denominación dalgunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, 

suplementarios, adxacentes, consecutivos), así como os ángulos que se formarán ao cortar dúas 
rectas paralelas con outra recta.

 Recoñecemento automático dos primeiros números primos.
 Operacións con medidas angulares.
 Obtención do valor do ángulo interior en polígonos regulares.
 Relación entre o ángulo central e o ángulo inscrito nunha circunferencia.
 Clasificación e construción de triángulos.
 Rectas notables nun triángulo: medianas e alturas.
 Identificación, clasificación e análise de propiedades dos cuadriláteros.
 Polígonos regulares. Elementos.
 Simetrías nas figuras planas.
 Circunferencia. Posicións relativas de recta e circunferencia e de dúas circunferencias.
 Identificación e descrición dalgúns poliedros e corpos de revolución.
 Realización de medicións directas de lonxitudes.
 Unidades do Sistema Métrico Decimal (S.M.D.) para medir lonxitudes e superficies.
 Utilización de instrumentos de medición de lonxitudes.
 Cálculo do perímetro de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes.
 Cálculo da superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes.
 Comprensión do que é un sistema de referencia e do papel que desempeña.



IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

 Representación de puntos dados polas súas coordenadas.
 Asignación de coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula.
 Interpretación de información dada mediante puntos.
 Interpretación de información sinxela dada mediante unha gráfica.
 Interpretación dunha táboa ou gráfica estatística.
 Comprensión do concepto de frecuencia sabendo calcular a dun valor nunha colección de 

datos.
 Construción dun diagrama de barras a partir dunha táboa de frecuencias.
 Obtención e interpretación de parámetros estatísticos (percorrido, desviación media?) en casos 

moi sinxelos.

3



Contidos mínimos Matemáticas 2º ESO

 Cálculo do M.C.D. e m.c.m. de dous ou máis números. Aplicación na resolución de problemas.
 Realización de operacións combinadas con números racionais (suma, resta, multiplicación, división 

e potenciación), tendo en conta as regras de prioridade das operacións e dos signos, facendo un uso 
adecuado das parénteses e propiedades das potencias.

 Memorización dos cadrados dos quince primeiros números naturais e os resultados das potencias de 
base dous ata 210.

 Utilización do número racional para intercambiar información e resolver problemas e situacións da 
vida cotiá.

 Estimación,  aproximación  e  redondeo  de  números  decimais.  Cálculo  de  raíces  cadradas 
aproximadas.

 Medición do tempo e de ángulos coa estimación e precisión axeitadas.
 Resolución de problemas que esixan o manexo do sistema sexaxesimal.
 Aplicación a situacións reais da proporcionalidade numérica (problemas de regra de tres simple e 

composta, exercicios de escala, porcentaxes, etc).
 Realización de operacións elementais con polinomios (suma, resta e multiplicación).
 Manexo das fórmulas relativas aos produtos notables.
 Aplicación do factor común e dos produtos notables na descomposición factorial de polinomios.
 Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao e problemas sinxelos nos que se precise a súa 

formulación para acadar a solución.
 Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas e problemas sinxelos nos que se 

precise a súa formulación para acadar a solución.
 Utilización dos teoremas de Thales e Pitágoras para obter medidas e comprobar relacións entre 

figuras.
 Identificación e interpretación das características xeométricas das formas planas e os corpos que 

permitan describilas coa terminoloxía adecuada.
 Estimación e cálculo de superficies e volumes de espazos e obxectos, expresando o resultado na 

unidade de medida máis axeitada.
 Utilización dos conceptos de incidencia,  ángulo,  movemento,  semellanza e medida na análise e 

descrición de formas xeométricas.
 Coñecemento da terminoloxía básica no estudio das funcións (crecemento decrecemento, variable 

dependente e independente, etc).
 Interpretación  das  relacións  funcionais  dadas  en  forma  de  táboa  ou  a  través  dunha  expresión 

alxébrica sinxela e representalas utilizando gráficas cartesianas.
 Coñecemento dos conceptos básicos de estatística descritiva.
 Interpretación e obtención de gráficas estatísticas sinxelas, así coma a media, a mediana e a moda 

correspondente a distribucións discretas de datos con poucos valores diferentes.



IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

Contidos mínimos Matemáticas orientadas ás eninanzas académicas 3º ESO

 Manexo destro das fraccións: operatoria e uso.

 Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais.

 Expresión dun decimal exacto como fracción.

 Resolución de problemas aritméticos co uso da fracción como operador e das operacións con 
fraccións.

 Coñecemento do funcionamento da calculadora e a súa utilización de forma sensata (con 
oportunidade e eficacia).

 Cálculo de potencias de expoñente enteiro.

 Utilización das propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos.

 Cálculo de raíces exactas aplicando a definición de raíz enésima.

 Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números en 
notación científica con calculadora.

 Aproximación dun número a unha orde determinada. Redondeo. Cifras significativas.

 Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos.

 Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación.

 Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral.

 Identificación de progresións aritméticas e xeométricas.

 Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro termo e a 
diferenza.

 Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece o primeiro termo e a 
razón.

 Cálculo da suma de     n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica.

 Tradución, á linguaxe alxébrico, de enunciados e propiedades.

 Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade.

 Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios semellantes.

 Suma e multiplicación de monomios.

 Identificación de polinomio e os seus elementos.

 Cálculo do valor numérico dun polinomio.

 Suma e multiplicación de polinomios.

 Extracción de factor común.

 Desenvolvemento de identidades notables.

 Cociente de polinomios. Regra de Ruffini.

 Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación.

 Procura da solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos.

 Resolución de ecuacións de primeiro grao.

 Identificación dos elementos dunha ecuación de segundo grao completa e a súa resolución.
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 Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral.

 Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións.

 Obtención dalgunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e a súa 
representación gráfica.

 Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución.

 Resolución destra de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos 
métodos estudados.

 Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.

 Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.

 Asignación dunha gráfica a un enunciado.

 Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.

 Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica.

 Representación, da forma máis aproximada posible, dunha función dada por un enunciado.

 Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son.

 Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas.

 Recoñecemento da periodicidade dunha función.

 Descrición da tendencia dunha función a partir dun anaco desta.

 Manexo destro da función de proporcionalidade e ? mx: representación gráfica, obtención da 
ecuación, cálculo e significado da pendente.

 Manexo destro da función y= mx + n: representación gráfica e significado dos coeficientes.

 Obtención da ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben, dous 
puntos dela (ecuación punto-pendente). 

 Resolución de problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais.

 Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de corte.

 Relacións angulares nos polígonos e na circunferencia.

 Dominio absoluto do teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención da lonxitude 
dun segmento identificando o triángulo rectángulo do que forma parte e aplicando o teorema.

 Concepto de lugar xeométrico e identificación como tales dalgunhas figuras coñecidas.

 Coñecemento descritivo das catro cónicas.

 Dominio das fórmulas e procedementos para o cálculo de áreas de figuras planas. 

 Concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación.

 Concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación.

 Utilización da nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir 
información relativa aos obxectos do mundo real.

 Características dos poliedros regulares e semirregulares.

 Identificación dos corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo.

 Cálculo da superficie e do volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento ou da 
fórmula.

 Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude.
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 Idea de transformación xeométrica e como caso particular, idea de movemento.

 Concepto de translación, xiro e simetría axial.

 Identificación dos elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiales.

 Identificación de translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e cenefas sinxelos extraídos 
do mundo real.

 Utilización da terminoloxía relativa ás transformacións xeométricas para elaborar e transmitir 
información sobre a contorna.

 Coñecemento das distintas fases dun estudo estatístico. 

 Poboación e mostra.

 Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo.

 Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas.

 Confección de gráficas diversas e elección do tipo de gráfica máis adecuado segundo o tipo de 
variable.

 Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión.

 Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión.

 Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.

 Obter frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental.

 Calcular a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e do número de 
experimentacións. Comprender o seu significado.

 Manexar con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns.

 Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos 
aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de bólas?

Contidos mínimos Matemáticas 4º ESO

 Clasificación de números reais e representación na recta real.
 Manexo da nomenclatura de intervalos e semirrectas na recta real.
 Coñecemento do valor absoluto dun número real e transformación dunha desigualdade en valor 

absoluto, nun intervalo da recta real.
 Manexo da notación científica e control de erros cando se dispón dunha aproximación.
 Operacións  con todo tipo  de  números  reais,  en especial  con potencias  e  radicais,  aplicando as 

propiedades oportunas e a racionalización de denominadores para a súa simplificación.
 Coñecemento e aplicación da definición de logaritmo e as súas propiedades.
 Operacións con monomios e polinomios (incluídos os produtos notables).
 Coñecemento e aplicación da Regra de Ruffini e o Teorema do resto.
 Factorización de polinomios.
 Operacións con fraccións alxébricas.
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 Resolución de ecuacións de primeiro, segundo grao, bicadradas, racionais e irracionais.
 Resolución de sistemas de ecuacións lineais e non lineais con dúas incógnitas.
 Formulación e resolución de problemas da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas.
 Resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita.
 Interpretación de funcións dadas mediante táboas, gráficas ou fórmulas.
 Cálculo do dominio dunha función e da taxa de variación media nun intervalo.
 Coñecemento  das  características  específicas  das  familias  de  funcións  (lineais,  cuadráticas, 

trigonométricas,  radicais,  de  proporcionalidade  inversa,  exponenciais  e  logarítmicas)  e 
representación da súa gráfica a partir da expresión analítica.

 Representación  gráfica  dunha  función  definida  a  anacos  (lineais  e  cuadráticos)  a  partir  da  súa 
expresión analítica e viceversa.

 Resolución de problemas reais baseándose nalgún dos modelos de funcións coñecidas.
 Aplicación da semellanza ao cálculo de lonxitudes e superficies.
 Cálculo  das  razóns  trigonométricas  dun  ángulo  agudo  a  partir  dunha  dada,  facendo  uso  das 

relacións fundamentais entre elas.
 Resolución de triángulos rectángulos, e oblicuángulos aplicando a estratexia da altura.
 Manexo da circunferencia goniométrica.
 Resolución de problemas xeométricos e topográficos empregando a trigonometría.
 Manexo eficaz da calculadora científica en todo tipo de cálculos (fraccións, radicais, logaritmos, 

notación científica, razóns trigonométricas e cálculo de parámetros estatísticos).
 Resolución de problemas básicos de xeometría analítica (cálculo da distancia entre dous puntos, do 

punto medio dun segmento,  do simétrico dun punto respecto doutro e comprobación de se tres 
puntos están aliñados).

 Obtención da ecuación dunha recta a partir de distintas dispoñibilidades de datos.
 Resolución de problemas de incidencia e paralelismo entre puntos rectas e circunferencias.
 Obtención da ecuación da recta paralela e perpendicular a outra, pasando por un punto.
 Construción  de  táboas  de  frecuencias  e  representación  gráfica  adecuada  (histograma,  diagrama 

lineal, de sectores e de caixa) dun conxunto de datos estatísticos.
 Cálculo  dos  parámetros  estatísticos  (media,  desviación  típica  e  coeficiente  de  variación)  e  das 

medidas de posición (mediana, cuartís e centís).
 Cálculo de probabilidades en experiencias simples e compostas.
 Interpretación de táboas de continxencia.
 Cálculo,  mediante  as  fórmulas,  do  número  dos  distintos  tipos  de  agrupamentos  (variacións, 

permutacións e combinacións) que se poden formar seguindo certos criterios (orde e repetición).
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Contidos mínimos Informática 4º ESO

 Identificación dos compoñentes principais  dun ordenador,  capacidade para montar,  desmontar  e 
configurar equipos informáticos para o seu perfecto funcionamento.

 Principais utilidades dos sistemas operativos Windows XP e Ubuntu 10.10
 Estrutura física e lóxica do almacenamento da información. 
 Manexo básico do procesador de texto Word 2003 e da folla de cálculo Excel 2003.
 Redes informáticas: tipos de redes, topoloxías básicas, conexións de rede e a súa configuración. 
 Ferramentas e configuración para compartir carpetas, arquivos e dispositivos. 
 Seguridade activa e pasiva en sistemas informáticos:  malware, virus, gusanos, spy, etc. 
 Ferramentas de seguridade:  antivirus, tornalumes, antispam e antiespías. 
 Periféricos de entrada para a captura de imaxes dixitais. Soportes de almacenamento. 
 Tratamento básico da imaxe dixital co programa libre Gimp. Os formatos básicos e a súa aplicación. 
 Captura de son e vídeo a partir de diferentes fontes. 
 Edición de audio e efectos de son co programa libre Audacity. 
 Edición de vídeo dixital e montaxe de audio e vídeo para a creación de contidos multimedia. 
 Manexo básico do programa libre OpenOffice.org Impress. 
 Guión de contidos e traballo previo á elaboración dunha presentación. 
 Funcionamento da Word Vide Web. 
 Creación de contidos e publicación na Web. 
 Protocolo TCP/IP. 
 Utilización das comunidades virtuais: chatrooms, foros, bitácoras, wikis e redes sociais. 
 Principais técnicas de fraude en Internet. 
 Claves seguras e encriptación. 
 Medidas de identificación na rede. Firma dixital, certificados persoais e DNI electrónico 
 Canles  de  distribución  multimedia.  Televisión,  vídeo  e  música  por  Internet.  Streaming e  VOD 

(vídeo on demand). 
 Almacenamento remoto. Principais sitios web con discos duros virtuais. 
 Descarga directa e programas P2P. 
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Contidos mínimos Matemáticas I 1º Bacharelato

 Comprensión da definición de valor absoluto dun número real e transformación de desigualdades en 
valor absoluto, en intervalos da recta real.

 Coñecemento da definición de logaritmo e a súa correcta interpretación en casos concretos.
 Operacións con radicais e logaritmos.
 Resolución de ecuacións cadradas, bicadradas, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas.
 Resolución  de  sistemas  de  dúas  ecuacións  e  dúas  incógnitas  de  primeiro  e  segundo grao.  Así 

mesmo, sistemas sinxelos con expresións exponenciais e logarítmicas.
 Exposición e resolución de problemas mediante ecuacións e sistemas de ecuacións.
 Aplicación do método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas sinxelos de ecuacións 

lineais.
 Resolución e interpretación gráfica de inecuacións e sistemas de inecuacións con unha incógnita.
 Utilización de dous triángulos rectángulos para resolver un triángulo oblicuángulo (estratexia da 

altura).
 Resolución de triángulos de calquera tipo definidos mediante un debuxo ou situación descrita nun 

enunciado, valéndose dos Teoremas do Seno e do Coseno.
 Recoñecemento  das  tres  primeiras  funcións  trigonométricas  dadas  mediante  gráficas  e 

representación  de  calquera  delas  nos  eixes  de  coordenadas,  coñecendo  as  súas  principais 
características.

 Coñecemento  das  fórmulas  trigonométricas  máis  importantes  (suma e  resta  de ángulos,  ángulo 
dobre, ángulo metade e transformación en produtos de suma e resta de senos e cosenos), sabendo 
aplicalas para simplificar expresións, demostrar identidades e resolver ecuacións trigonométricas 
sinxelas.

 Pasar un número complexo de forma binómica a polar e viceversa.
 Facer operación con números complexos en forma binómica e polar.
 Obter as raíces dun número complexo.
 Coñecemento do produto escalar de dous vectores, as súas propiedades e expresión analítica (nunha 

base ortonormal), aplicándoo o estudio da perpendicularidade, cálculo de módulos e ángulos.
 Cálculo das presentacións máis importantes da ecuación dunha recta a partir de distintas situacións 

de dispoñibilidade de datos (punto e vector, dous puntos e punto e pendente).
 Estudio das relacións de paralelismo e perpendicularidade entre dúas rectas a partir de distintas 

situacións de dispoñibilidade de datos (ecuacións paramétricas, ecuación implícitas, pendentes).
 Cálculo de todo tipo de distancias no plano métrico (entre dous puntos, entre punto e recta, entre 

dúas rectas) e o ángulo que forman dúas rectas.
 Resolución de problemas xeométricos utilizando as ferramentas analíticas aprendidas. 
 Determinación da ecuación dunha circunferencia a partir de distintas situación de dispoñibilidade de 

datos (centro e radio, tres puntos da circunferencia, centro e un punto dela, etc).
 Coñecemento  dos  elementos  característicos  de  cada  unha  das  tres  cónicas  (elipse,  parábola  e 

hipérbole) e relación da gráfica coa súa ecuación reducida.
 Estudio da posición relativa dunha cónica cunha recta. 
 Determinación do dominio de definición dunha función a partir da súa expresión analítica.
 Cálculo de límites de funcións (nun punto e no infinito) e interpretación gráfica.
 Representación de funcións definidas a cachos e estudio da súa continuidade.
 Representación de funcións elementais (lineais, cuadráticas, exponenciais) dadas pola súa expresión 

analítica e capacidade de obter esta a partir dun enunciado.



IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

 Determinación da  expresión  analítica  da  función composta  e  da  función recíproca  a  partir  das 
expresións analíticas de dúas funcións dadas.

 Aplicación da definición de derivada para calcular a derivada dunha función.
 Obtención da función derivada utilizando as fórmulas e regras de derivación.
 Obtención da ecuación da recta tanxente a unha curva nun punto aplicando a derivada.
 Representación  gráfica  de  funcións  polinómicas  de  grao  superior  a  dous  e  funcións  racionais 

sinxelas, estudando, cando menos, o seu dominio, continuidade, crecemento e ramas infinitas.
 Coñecemento,  cálculo  e  interpretación  da  covarianza  e  o  coeficiente  de  correlación  dunha 

distribución bidimensional.
 Obtención da recta de regresión de y sobre x e x sobre y. Cálculo de estimacións.
 Aplicación das leis de probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir doutros.
 Cálculo de probabilidades en experimentos compostos descritos mediante un enunciado.
 Manexo da lei das probabilidades totais e da fórmula de Bayes.
 Recoñecemento de procesos binomiais. Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial.
 Interpretación  da  función  de  densidade  dunha  variable  aleatoria  continua  e  cálculo  de 

probabilidades a partir dela.
 Manexo da táboa da distribución normal.
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Contidos mínimos Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I 1º Bacharelato

 Operacións e simplificacións con radicais e expresións en notación científica.
 Coñecemento e aplicación da definición de logaritmo e das súas propiedades
 Resolución de problemas nos que haxa que encadear variacións porcentuais sucesivas.
 Resolución de problemas de aritmética mercantil no que se relacionen o capital inicial, o rédito, o 

tempo e o capital final.
 Factorización de polinomios e realización de operacións con fraccións alxébricas.
 Resolución de ecuacións bicadradas, racionais, irracionais, exponenciais e logarítmicas sinxelas.
 Resolución de sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas, lineais e non lineais.
 Aplicación do método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas sinxelos de ecuacións 

lineais.
 Exposición e resolución de problemas mediante ecuacións e sistemas de ecuacións.
 Resolución  e  interpretación  gráfica  de  inecuacións  e  sistemas  de  inecuacións  cunha  ou  dúas 

incógnitas.
 Determinación do dominio de definición dunha función a partir da súa expresión analítica.
 Cálculo de límites de funcións (nun punto e no infinito) e interpretación gráfica.
 Representación de funcións definidas a cachos, estudio e clasificación das súas descontinuidades.
 Representación de funcións elementais  dadas pola súa expresión analítica,  sabendo obter esta a 

partir dun enunciado.
 Coñecemento  das  principais  características  das  funcións  trigonométricas,  exponenciais  e 

logarítmicas, sabendo representalas a partir da súa expresión analítica e obtención desta a partir da 
súa gráfica.

 Dadas as expresións analíticas de dúas funcións, achar, cando sexa posible, a función composta e a 
función inversa.

 Aplicación da definición de derivada para o calculo da derivada dunha función nun punto.
 Obtención da función derivada utilizando as fórmulas e regras de derivación.
 Representación  gráfica  de  funcións  polinómicas  de  grao  superior  a  dous  e  funcións  racionais 

sinxelas,  estudando,  cando  menos,  o  seu  dominio,  puntos  de  corte  cos  eixos,  continuidade, 
monotonía, extremos e asíntotas.

 Coñecemento, cálculo e interpretación dos parámetros estatísticos (de centralización, dispersión e 
posición).

 Elección, elaboración e interpretación de gráficos estatísticos.
 Coñecemento,  cálculo  e  interpretación  da  covarianza  e  o  coeficiente  de  correlación  dunha 

distribución bidimensional.
 Obtención das rectas de regresión (y sobre x e x sobre y) e cálculo axeitado das estimacións segundo 

a recta que corresponda.
 Interpretación e manexo de táboas de dobre entrada sinxelas.
 Asignación de probabilidades mediante a regra de Laplace.
 Cálculo  de  probabilidades  en  experiencias  compostas,  tanto  que  sexan  independentes  como 

dependentes.
 Identificación de experiencias dicotómicas e os seus parámetros.
 Manexo axeitado dos números combinatorios.
 Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial (identificando os seus parámetros) e nunha 

distribución normal (valéndose da táboa da N(0,1).
 Axuste dun conxunto de datos a unha distribución binomial.



IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

 Dada unha distribución binomial, estudio da posibilidade de aproximala por unha normal, obtención 
dos seus parámetros e cálculo de probabilidades a partir dela.

13



Contidos mínimos Matemáticas II 2º Bacharelato

 Utilización  das  matrices  para  organizar  e  representar  datos  extraídos  de  diversas  situacións, 
especialmente de xeometría, e operar con eles para resolver os problemas propostos (en particular, o 
uso das matrices e as súas operacións permite representar sistemas de ecuacións lineares).

 Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais.
 Coñecemento das propiedades dos determinantes e súa aplicación para calcular o desenvolvemento 

(ou valor) de determinantes (incluso nos que interveñen letras).
 Recoñecemento da existencia ou non da matriz inversa e o seu cálculo utilizando determinantes e 

polo método de Gauss-Jordan.
 Obtención  do rango dunha matriz  (incluso  dependente  dun parámetro)  utilizando  o  método  de 

Gauss e o cálculo de determinantes, relacionándoo co concepto de dependencia lineal.
 Discusión,  resolución  e  interpretación  xeométrica  de  sistemas  de  ecuacións  lineares  (incluso 

dependente dun parámetro) tanto polo método de Gauss como aplicando o Teorema de Rouche e a 
Regra de Cramer.

 Resolución de problemas xeométricos utilizando vectores e as súas operación: puntos de división 
dun segmento en partes iguais, comprobación de puntos aliñados, simétrico dun punto respecto a 
outro, etc.

 Resolución  de  problemas  afíns  con  puntos,  rectas  e  planos  (pertenza,  paralelismo,  posicións 
relativas, intersección, etc) a partir de calquera das formas das súas ecuacións.

 Coñecemento do significado xeométrico do produto escalar de dous vectores, expresión analítica e 
propiedades.  Aplicación á  resolución de problemas xeométricos (módulo dun vector,  ángulo de 
dous vectores, proxección dun vector sobre outro, perpendicularidade de vectores).

 Coñecemento do significado xeométrico do produto vectorial de dous vectores, expresión analítica 
e propiedades. Aplicación á resolución de problemas xeométricos (vector perpendicular a outros 
dous, área do paralelogramo determinado por dous vectores).

 Coñecemento do significado xeométrico do produto mixto de tres vectores, expresión analítica e 
propiedades.  Aplicación  á  resolución  de  problemas  xeométricos  (volume  do  paralelepípedo 
determinado por tres vectores, decisión de se tres vectores son linealmente independentes).

 Cálculo de todo tipo de ángulos: entre dúas rectas, recta e plano e dous planos.
 Cálculo de todo tipo de distancias: entre dous puntos, dun punto a un plano, dun punto a unha recta 

(mediante  o plano perpendicular  á  recta  que  pasa  polo punto,  ou  ben facendo uso do produto 
vectorial) e a distancia entre dúas rectas que se cruzan (obtendo un plano que conteña a unha e sexa 
paralelo á outra, ou ben obtendo o segmento perpendicular a ambas, ou ben mediante o produto 
mixto).

 Coñecemento da definición e significado gráfico do límite dunha función (dado un  ε>0 achar o 
correspondente δ).

 Cálculo de límites de funcións (nun punto ou no infinito), resolvendo todo tipo de indeterminacións 
que se poidan presentar (incluídas as exponenciais), acudindo aos límites laterais no caso de que 
fose preciso.

 Estudio da continuidade e derivabilidade dunha función (especialmente nas “definidas en anacos” e 
incluso  dependentes  dun  parámetro),  identificando  os  tipos  de  descontinuidades  que  puideran 
producirse.

 Aplicación do teorema de Bolzano para detectar a existencia de raíces e para separalas.
 Coñecemento da interpretación xeométrica (pendente da recta tanxente) e física (variación dunha 

magnitude con respecto a outra) da definición de derivada e utilización desta para calcular derivadas 
de funcións sinxelas.



IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

 Aplicación  da  derivada  ao  cálculo  da  recta  tanxente  a  unha curva  nun  punto  e  ao  estudio  da 
monotonía, extremos, curvatura e inflexións dunha función (incluíndo á resolución de problemas de 
optimización).

 Cálculo de derivadas utilizando as fórmulas e regras de derivación (inclúese derivación en forma 
implícita e derivación logarítmica).

 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 (no seu caso) a tese.

 Cálculo de límites aplicando a Regra de L’Hôpital.
 Estudio e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, exponenciais, 

logarítmicas  e  combinacións  (sinxelas)  de  todas  elas.  No estudio  incluiranse,  cando menos,  os 
seguintes apartados: Dominio, puntos de corte cos eixes, simetrías, monotonía e extremos, curvatura 
e inflexións e asíntotas.

 Cálculo de primitivas dunha función usando os métodos que figuran nos contidos do curso.
 Coñecemento do teoremas do cálculo diferencial e do cálculo integral (teorema do valor medio do 

cálculo diferencial, teorema do valor medio do cálculo integral, teorema fundamental do cálculo 
integral, regra de Barrow) e as súas aplicacións.

 Cálculo de áreas planas mediante integrais.
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Contidos mínimos Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II 2º Bacharelato

 Utilización da linguaxe matricial e as operacións con matrices como instrumento para representar 
datos estruturados en forma de táboas ou grafos provenientes de situacións diversas.

 Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais sinxelos.
 Cálculo da inversa dunha matriz utilizando o método de Gauss.
 Discusión e resolución de sistemas de ecuación lineais utilizando o método de Gauss.
 Tradución  de  enunciados  de  problemas  relativos  ás  Ciencias  Sociais  e  a  Economía  á  linguaxe 

alxébrica, selección e aplicación das técnicas axeitadas para resolvelo e interpretación das solucións 
obtidas no contexto que se trate.

 Interpretación  e  resolución  gráfica  de  inecuacións  e  sistemas  de  inecuacións  lineais  con  dúas 
incógnitas.

 Construción do recinto plano a partir dun sistema de inecuacións e viceversa, situando sobre el a 
función obxectivo dada para encontrar a solución óptima.

 Tradución á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser interpretados como problemas de 
programación lineal bidimensional.

 Resolución  de  problemas  de  programación  lineal  bidimensional  que  poidan  ser  tratados  por 
métodos gráficos ou analíticos, analizando e interpretando as posibles solucións.

 Cálculo de límites (nun punto ou no infinito) sinxelos de funcións (directos ou ben aqueles nos que 
xorden  indeterminacións  de  tipo  racional,  exponencial,  irracionais  cuadráticos  e  exponenciais), 
acudindo aos límites laterais no caso de que fose preciso.

 Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretación do seu significado.
 Estudio  da  continuidade  e  derivabilidade  dunha  función,  dada  analítica  ou  graficamente, 

(especialmente  nas  “definidas  en  anacos”  e  incluso  dependentes  dun  ou  dous  parámetros), 
identificando os tipos de descontinuidades que puideran producirse.

 Coñecemento da interpretación xeométrica (pendente da recta tanxente) e física (variación dunha 
magnitude con respecto a outra) da derivada e utilización desta para calcular derivadas de funcións 
sinxelas.

 Cálculo de derivadas utilizando as fórmulas e regras de derivación.
 Aplicación da derivada ao cálculo da taxa de variación instantánea,  ritmo de crecemento,  custo 

marxinal, recta tanxente a unha curva nun punto e ao estudio da monotonía, extremos, curvatura e 
inflexións dunha función.

 Estudio e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e 
combinacións (sinxelas) de todas elas. No estudio incluiranse, cando menos, os seguintes apartados: 
Dominio,  puntos  de  corte  cos  eixos,  simetrías,  monotonía e  extremos,  curvatura e  inflexións  e 
asíntotas (excluídos os casos que requiran a Regra de L´Hôpital)

 Formulación e resolución de problemas de optimización extraídos de situacións reais relacionadas 
coas ciencias sociais e a economía.

 Representación gráfica e interpretación cuantitativa e cualitativa de fenómenos naturais e sociais 
mediante  relacións  funcionais  sinxelas,  e  capacitación  para  obter  conclusións  sobre  o  referido 
fenómeno, nas que se necesite facer uso de calquera dos coñecementos adquiridos neste bloque. 

 Coñecemento da álxebra de sucesos,  utilizando as  súas operacións  para calcular  probabilidades 
(probabilidades da intersección, da unión, do complementario, leis de Morgan, etc).

 Cálculo  de  probabilidades  mediante  frecuencias,  aplicación  da  Lei  de  Laplace,  métodos  de 
contabilización,  diagramas  en  árbore  e  táboas  de  continxencia  (poderán  calcularse  sen  utilizar 
técnicas específicas de combinatoria).



IES Porto do Son. Departamento de Matemáticas

 Cálculo de probabilidades en experiencias compostas (independencia e dependencia de sucesos, 
probabilidade condicionada).

 Aplicación do teorema das probabilidades totais e o teorema de Bayes na resolución de exercicios.
 Comprensión da importancia dunha boa elección da mostra, entendendo que debe ser aleatoria e 

dun  tamaño  adecuado  ás  circunstancias  da  experiencia.  Así  mesmo,  descrición,  calculando  os 
elementos básicos, do proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, sistemática ou estratificada.

 Coñecemento  e  aplicación  do Teorema Central  do  Límite  para  describir  o  comportamento  das 
medias das mostras dun certo tamaño extraídas dunha poboación de características coñecidas.

 Cálculo  dos  parámetros  dunha  poboación  (media  ,varianza,  etc)  e  dunha  mostra  (media  e 
cuasivarianza).

 Coñecemento  das  características  das  distribucións  normal  e  binomial  e  da  aproximación  da 
binomial pola normal.

 Construción de intervalos de confianza para a media, a proporción e calculo do tamaño da mostra 
ou do nivel de confianza entendendo e aplicando a relación que existe entre o tamaño da mostra, o  
nivel de confianza e o erro máximo admisible.

 Formulación de contrastes bilaterais e unilaterais de hipótese: hipótese nula e alternativa, estatístico 
de contraste,  tipos  de erro,  nivel  de significación,  rexión crítica  e  de aceptación  e  criterios  de 
decisión, aceptando ou non a hipótese formulada.

 Realización de estudos estatísticos de fenómenos sociais que permitan estimar parámetros cunha 
fiabilidade e exactitude prefixadas, determinación do tipo de distribución, contrastar hipóteses e 
inferir conclusións acerca do comportamento  da poboación estudada.
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Contidos mínimos Métodos Estatísticos e Numéricos

 Coñecemento, cálculo e interpretación dos parámetros estatísticos unidimensionais, e da covarianza 
e  o coeficiente  de correlación nas bidimensionais.  Interpretación e manexo de táboas de dobre 
entrada.

 Obtención das rectas de regresión (y sobre x e x sobre y) e cálculo axeitado das estimacións segundo 
a recta que corresponda.

 Interpretación  de  probabilidades  e  asignación  a  sucesos  utilizando  técnicas  de  reconto  directo, 
recursos combinatorios e as propiedades elementais da probabilidade.

 Coñecemento das características das distribucións normal e binomial.
 Construción de intervalos de confianza para a media, a proporción e a varianza e calculo do tamaño 

da mostra ou o nivel de confianza.
 Contraste de hipóteses e identificación de posibles erros no enunciado dunha hipótese estatística.
 Resolución  de  problemas  de  optimización  extraídos  de  situacións  reais  de  carácter  científico, 

tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe alxébrica, 
utilizando as técnicas de programación lineal e interpretando as solucións obtidas.

 Análise e  interpretación  cuantitativa  e  cualitativa de  series  cronolóxicas  mediante  o estudo das 
compoñentes que aparecen nelas.

 Coñecemento dos métodos do cálculo numérico para á busca de solución ou raíz dunha ecuación.
 Resolución de problemas cos distintos métodos de interpolación.


