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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

O IES Praia Barraña está no concello de Boiro e a súa oferta educativa inclúe a ESO (2 liñas) e 

Bacharelato (Científico-Tecnolóxico, Humanístico, Ciencias Sociais e Artístico). 

 

Nos grupos da ESO, o alumnado procede tanto da capital do concello como de pequenas 

aldeas interiores, o que dificulta o desprazamento ao centro. Nos grupos de Bacharelato, o 

alumnado procede de case todo o concello dado que o IES A Cachada só oferta a ESO e o 

bacharelato só se pode cursar no noso instituto (máis céntrico e próximo ao IES A Cachada) e 

o IES Espiñeira. 

 

O alumnado da ESO amosa, en xeral, unha escasa cultura de traballo e esforzo, o que incide 

negativamente no desenvolvemento do currículo e no proceso de aprendizaxe continuado no 

tempo, especialmente nunha materia como Matemáticas. 

 

O departamento de matemáticas está formado polo seguinte profesorado: 

• Alexandre Andrés Cortés Ayaso con destino definitivo. 

• Carolina Fernández Peña con destino definitivo, xefa de departamento. 

• Isabel Iglesias Torres con destino definitivo. 

• Ana Rosa López Davila con destino provisional. 

• María Marta Pena Hevia con destino provisional. 

 

Neste curso, hai unha nova materia no departamento, a materia optativa de segundo de 

bacharelato “Métodos Estatísticos e Numéricos”. En canto aso reforzos, aumentouse nunha 

hora semanal en 1º e 2º da ESO, quedando polo tanto en dúas horas semanais. E por primeira 

vez, facemos unha hora semanal de reforzó en 3º da ESO. 
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Obxectivos xerais nas materias de matemáticas na educación secundaria 
obrigatoria 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e 

a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 

dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e 

como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 

eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 

novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

g) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

h) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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Obxectivos xerais nas materias de matemáticas no bacharelato 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 

particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación 

das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e 

no estudo da literatura. 

f) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

g) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 

h) habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

i) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

j) métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 

respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 

referencia ao territorio galego. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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Marco lexislativo 

O marco lexislativo baixo o que se elabora a programación didáctica é o seguinte: 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

• Orde EDC/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

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

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación do 

currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 

3 de maio, de educación. 

• Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

 



8 

RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES POR CURSOS 

 

Competencias clave. Tal como veñen recollidas na lei, a lenda para referirse ás competencias 

clave no resto da programación 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). 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación. Establecemos as seguinte lenda para 

referirnos aos procedementos e instrumentos de avaliación ao longo da programación. 

• Proba escrita (PE). 

• Proba oral (PO). 

• Traballo individual (TI). 

• Traballo en grupo (TG). 

• Actitude individual: comportamento, traballo, atención e participación (AI). 

• Actitude grupal: comportamento, traballo, atención e participación (AG). 

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia. Establécense 5 niveis de consecución 

no grao mínimo de consecucións dos estándares de aprendizaxe para a superación da materia. 

• 100% - é fundamental o seu dominio e aplicación en todas as situacións. 

• 75% - é importante o seu dominio e aplicación á maioría das situacións, incluídas 

nalgunhas de certa complexidade. 

• 50% - é preciso o seu dominio e aplicación en diversas situación, pero non nas máis 

complexas. 

• 25% - é preciso o seu dominio e aplicación en situacións básicas. 

• 0% - non é preciso o seu dominio e aplicación para superar o curso. 
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A concreción dos aspectos curriculares por curso e materia que recollen Contidos-Criterios de 

avaliación-Estándares de aprendizaxe-Competencias clave-Grao mínimo de consecución-

Temporalización están recollidos nos anexos ao final da programación. 

Neste curso, dadas as especiais circunstancias derivadas da suspensión das clases pola crise 

sanitaria da Covid-19 no curso anterior, a temporalización farase tendo en conta o 

desenvolvemento da programación do curso anterior ata o momento do confinamento. Dado o 

caracter continuísta dos estándares ao longo dos cursos, comezarase polo bloque 

correspondente no que se parou no nivel anterior comezando cos estándares mínmos non 

tratados no curso pasado dese bloque. 

 

 Anexo I: 1º ESO - Matemáticas 

 Anexo II: 2º ESO - Matemáticas 

 Anexo III: 3º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

 Anexo IV: 4º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

 Anexo V: 4º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 

 Anexo VI: 1º Bacharelato – Matemáticas I 

 Anexo VII: 1º Bacharelato – Matemáticas orientadas ás ciencias sociais I 

 Anexo VIII: 2º Bacharelato – Matemáticas II 

Anexo IX: 2º Bacharelato – Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 

Anexo X: 2º Bacharelato – Métodos estatísticos e numéricos 

 

A temporalización pode variar nos diferentes cursos en función dos acordos acadados en na 

coordinación dos departamentos do ámbito científico do centro. Os cambios serán recollidos 

nas actas de reunión de departamento correspondentes. 
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CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS CLAVE DENDE MATEMÁTICAS 

 
As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 

expresan con precisión conceptos e argumentos, favore-cen a competencia para aprender a 

aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental 

que as matemáticas te-ñen como base fundamental para a adquisición de novos 

coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como 

forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, 

recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e 

"Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e 

resolver problemas a partir de situa-cións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias 

matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente 

relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala 

utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, 

mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 

resolución da situación de partida. É nece-sario utilizar conceptos, propiedades, 

procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os 

problemas asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a 

análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia 

matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita establecer 

hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de 

decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

 

Os distintos bloques que conforman os currículos de cada unha da materia de Matemáticas que 

se imparte na etapa teñen a mesma importancia na for-mación integral da cidadanía do século 

XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se 

vexa minguado por ra-zóns de distribución de contidos ou doutra índole. 

 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe entenderse como un conxunto de 

bloques independentes. É necesario traballalo de xeito global, pensando nas conexións 

internas da materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. Esta globalidade é 

salientable no que afecta ao bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que 

evoluciona desde a resolución de problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais 

do se-gundo curso do bacharelato. Trátase dun bloque transversal a toda a materia. A súa 
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incorporación dentro dos outros bloques será a principal responsable da adquisición das 

competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinares e transversais. Nel 

establécense dous dos eixes fundamentais no pro-ceso de ensino e aprendizaxe das 

Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de 

formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas 

formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar 

coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas 

solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos 

abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema 

automatizando o proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste 

proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma 

comprensiva os enun-ciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación 

continua, na medida en que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar 

adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, 

comprobación da solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao 

implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; a competencia aprender a 

aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das respostas logradas e das que 

aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións culturais, na medida 

en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

 

 

1º ESO 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos. 

 ▪ Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos 

 exercicios e dos problemas. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa adquisición de novos coñecementos, destrezas e actitudes propios do razoamento 

 matemático. 

 ▪ Coa comprensión de argumentos matemáticos algo máis complexos que os 

 empregados na ensinanza primaria. 

 ▪ Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática. 

 ▪ Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias. 

 ▪ Co progreso no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números enteiros 

 e fraccionarios 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de 

 documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo no 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeita-mento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 
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Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos como na biografía de matemáticos cuxos 

 nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (por exemplo, Eratóstenes). 

 

 

2º ESO 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos. 

 ▪ Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos 

 exercicios e dos problemas. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (sistemas de ecuacións lineais, 

 teorema de Thales, teorema de Pitágoras,..) 

 ▪ Co avance no emprego de argumentos, destrezas e habilidades propias do 

 pensamento matemático. 

 ▪ Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática. 

 ▪ Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias. 

 ▪ Co afianzamento no cálculo e na utilización axeitada das operacións con números 

 enteiros e fraccionarios 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de 

 documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 
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Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo no 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (Thales, Pitágoras,...) 

 

 

3º ESO 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos. 

 ▪ Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos 

 exercicios e dos problemas. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto. 
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 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (números irracionais, radicais, 

 sucesións de números reais, poinomios..) 

 ▪ Co avance no emprego de argumentos, destrezas e habilidades propias do 

 pensamento matemático. 

 ▪ Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática. 

 ▪ Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias. 

 ▪ Co progreso no cálculo, ao incorporar a este as potencias de expoñente enteiro, os 

 números irracionais e os radicais. 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 

 ▪ Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de 

 documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 
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 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estrate-xias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (Gauss, Ruffini,...) 

 

 

4º ESO 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Co rigor que esixe esta materia á hora de definir os conceptos. 

 ▪ Coa expresión oral e escrita dos procesos e razoamentos realizados na resolución dos 

 exercicios e dos problemas. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Co uso dunha terminoloxía moi específica, cun marcado carácter simbólico e abstracto. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lingüístico, especialmente ao impartirse 

 esta materia en inglés. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (logaritmos, Trigonometría,..) 

 ▪ Co avance no emprego de argumentos, destrezas e habilidades propias do 

 pensamento matemático. 

 ▪ Coa utilización dun rigor cada vez máis progresivo na linguaxe matemática. 

 ▪ Coa resolución de problemas da vida cotiá que requiren novas estratexias. 

 ▪ Co afianzamento na Álxebra, ao resolver ecuacións de grao superior, ecuacións 

 exponenciais e ecuación logartímicas. 

 ▪ Cunha maior aplicación dos conceptos desenvolvidos á Física. 

 

Competencia dixital (CD): 
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 ▪ Co emprego das ferramentas tecnolóxicas no proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 

 ▪ Co proceso de procura, análise e selección de información para a elaboración de 

 documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa presentación das formas xeométricas como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia (Euler, Napier,...) 
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1º Bacharelato Matemáticas I 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun 

 problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 ▪ Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 

 explícitos e coherentes. 

 ▪ Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas. 

 ▪ Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos 

 traballados na aula. 

 ▪ Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións 

 relacionadas coa materia que se está impartindo. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, cónicas, 

 regresión,..) 

 ▪ Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren 

 resolver. 

 ▪ Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

 problemas. 

 ▪ Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto 

 matemático. 

 ▪ Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

 situación. 

 ▪ Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas. 

 ▪ Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos 

 traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 

 económicos. 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 
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 ▪ Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, 

 presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

 ▪ Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a 

 elaboración de documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 ▪ Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa 

 incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica. 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Coa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade 

 e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 

 arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 

 economía e matemáticas, etc.) 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios 

 para a realización de pequenos traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 
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 ▪ Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia 

 das matemáticas; as matemáticas na arte; as matemáticas no mundo da física, as 

 matemáticas na economía). 

 ▪ Coa presentación dos lugares xeométricos como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia. 

 

 

1º Bacharelato Matemáticas aplicadas ás CCSS I 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun 

 problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 ▪ Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 

 explícitos e coherentes. 

 ▪ Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas. 

 ▪ Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos 

 traballados na aula. 

 ▪ Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións 

 relacionadas coa materia que se está impartindo. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (límites, derivadas, regresión, 

 distribucións de probabilidade,..) 

 ▪ Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren 

 resolver. 

 ▪ Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

 problemas. 

 ▪ Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto 

 matemático. 
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 ▪ Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

 situación. 

 ▪ Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas. 

 ▪ Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos 

 traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 

 económicos. 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 

 ▪ Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, 

 presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

 ▪ Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a 

 elaboración de documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 
 ▪ Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 ▪ Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa 

 incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica. 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Coa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade 

 e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 

 arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 

 economía e matemáticas, etc.) 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 
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Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios 

 para a realización de pequenos traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia 

 das matemáticas; as matemáticas na arte; as matemáticas no mundo da física, as 

 matemáticas na economía). 

 ▪ Coa presentación dos lugares xeométricos como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia. 

 

 

2º Bacharelato Matemáticas II 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun 

 problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 ▪ Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 

 explícitos e coherentes. 

 ▪ Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas. 

 ▪ Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos 

 traballados na aula. 

 ▪ Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións 

 relacionadas coa materia que se está impartindo. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 
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 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, 

 xeometría do espazo, integrais,..) 

 ▪ Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren 

 resolver. 

 ▪ Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

 problemas. 

 ▪ Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto 

 matemático. 

 ▪ Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

 situación. 

 ▪ Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas. 

 ▪ Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos 

 traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 

 económicos. 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 

 ▪ Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, 

 presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

 ▪ Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a 

 elaboración de documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 



24 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 ▪ Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa 

 incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica. 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Coa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade 

 e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 

 arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 

 economía e matemáticas, etc.) 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios 

 para a realización de pequenos traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia 

 das matemáticas; as matemáticas na arte; as matemáticas no mundo da física, as 

 matemáticas na economía). 

 ▪ Coa presentación das figuras espaciais como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia. 

 

 

2º Bacharelato Matemáticas aplicadas ás CCSS II 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun 

 problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 ▪ Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 

 explícitos e coherentes. 

 ▪ Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas. 

 ▪ Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos 

 traballados na aula. 

 ▪ Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións 

 relacionadas coa materia que se está impartindo. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos (matrices, determinantes, 

 programación lineal, integrais,..) 

 ▪ Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren 

 resolver. 

 ▪ Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

 problemas. 

 ▪ Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto 

 matemático. 

 ▪ Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

 situación. 

 ▪ Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas. 

 ▪ Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos 

 traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 

 económicos. 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recuso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 

 ▪ Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, 

 presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
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 ▪ Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a 

 elaboración de documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 ▪ Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa 

 incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica. 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Coa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade 

 e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 

 arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 

 economía e matemáticas, etc.) 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

 ▪ Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios 

 para a realización de pequenos traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 
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 ▪ Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (a historia 

 das matemáticas; as matemáticas na arte; as matemáticas no mundo da física, as 

 matemáticas na economía). 

 ▪ Coa presentación dos lugares xeométricos como elementos de expresión artística e 

 cultural. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia. 

 

 

2º Bacharelato Métodos estatísticos e numéricos 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

 ▪ Coa expresión oral e escrita, de forma razoada, do proceso seguido na resolución dun 

 problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

 ▪ Coa esixencia da utilización de argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 

 explícitos e coherentes. 

 ▪ Co adestramento na transmisión de certeza e seguridade na comunicación das ideas. 

 ▪ Coa utilización de recursos tecnolóxicos para apoiar a exposición oral dos contidos 

 traballados na aula. 

 ▪ Coas esixencia da utilización dun vocabulario axeitado para describir situacións 

 relacionadas coa materia que se está impartindo. 

 ▪ Coa lectura comprensiva dos enunciados dos problemas. 

 ▪ Coas accións de contribución ao Proxecto Lector. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de novos coñecementos. 

 ▪ Coa esixencia de análise e comprensión dos enunciados dos problemas que cómpren 

 resolver. 

 ▪ Coa utilización de estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 

 problemas. 

 ▪ Coa utilización de diferentes métodos de demostración en función do contexto 

 matemático. 

 ▪ Co uso da linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 

 situación. 
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 ▪ Co emprego de ferramentas tecnolóxicas na resolución de problemas. 

 ▪ Co adestramento na consulta das fontes de información axeitadas para os pequenos 

 traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 

 económicos. 

 

Competencia dixital (CD): 

 ▪ Coa incorporación das ferramentas tecnolóxicas ao proceso educativo como recurso 

 didáctico. 

 ▪ Coa utilización, practicamente a diario, da calculadora. 

 ▪ Coa elaboración por parte do alumnado de documentos dixitais propios (de texto, 

 presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

 ▪ Co adestramento no proceso de procura, análise e selección de información para a 

 elaboración de documentos dixitais. 

 ▪ Coas accións de contribución ao plan TIC do centro. 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA): 

 ▪ Coa progresiva adquisición de hábitos de autonomía, perseveranza, sistematización e 

 reflexión na resolución de problemas e no achado das súas solucións, sobre todo nos 

 relacionados coa vida cotiá. 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación. 

 ▪ Co traballo dalgúns elementos transversais, especialmente o do sentido crítico. 

 

Competencias sociais e cívicas (CSC): 

 ▪ Co fomento de actitudes sociais de cooperación e traballo en equipo. 

 ▪ Co fomento de actitudes de aceptación da crítica razoada, de convivencia coa 

 incerteza, de tolerancia da frustración e de autocrítica. 

 ▪ Coa utilización de estratexias matemáticas na predición de fenómenos sociais e na 

 toma de decisións. 

 ▪ Coa potenciación dos problemas que conlevan conexións entre contextos da realidade 

 e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; 

 arte e matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 

 economía e matemáticas, etc.) 

 ▪ Co traballo dos elementos transversais. 

 

Competencia en sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 
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 ▪ Co adestramento na planificación axeitada dos procesos de investigación necesarios 

 para a realización de pequenos traballos de investigación. 

 ▪ Coa resolución de problemas que fomenten habilidades intelectuais baseadas no 

 pensamento crítico e científico e no rexeitamento de dogmas e prexuízos alleos á 

 ciencia. 

 ▪ Coa proposta de problemas cuxas resolucións requiran enfoques iniciais diferentes aos 

 habituais e modificacións progresivas nas estratexias que conducen á solución ou 

 solucións dos mesmos. 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC): 

 ▪ Coa posta en evidencia do gran peso cultural do mundo das matemáticas (na historia 

 das matemáticas; na medicina, na bioloxía, na economía). 

 ▪ Co fomento de actitudes de curiosidade e indagación no alumnado, tanto na resolución 

 de problemas como no estudo dos conceptos, como na biografía dos matemáticos 

 cuxos nomes van aparecendo ao desenvolver a materia. 
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CONCRECIÓN DOS MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ACADAR UNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA NA MATERIA 

 

1º ESO 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula. 

 2. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, en-fermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 3. Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, 

 reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron. 

 4. Ten amosado certo interese por aprender. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Realiza operacións combinadas sinxelas con sumas, restas, multiplicación e divisións 

 de números enteiros, respectando os parénteses e a xerarquía existente entre estas 

 operacións e cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo sen importancia. 

 2. Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira 

 sistemática, erros de cálculo. 

 3. Multiplica e divide números decimais pola unidade seguida de varios ceros sen máis 

 que correr a coma do número decimal de maneira axei-tada. 

 4. Aproxima, ás unidades indicadas, números decimais por redondeo e truncamento. 

 5. Resolve problemas moi sinxelos con números enteiros e decimais que precisen a 

 utilización das catro operacións fundamentais. 

 6. Acha correctamente potencias de base enteira e expoñente natural. 

 7. Simplifica, suma, resta, multiplica e divide correctamente fraccións, respectando a 

 xerarquía existente entre estas operacións. 

 8. Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas sinxelos (e 

 directos) relacionados con tales conceptos. 

 9. Identifica as magnitudes directamente proporcionais e utiliza a regra de tres para 

 resolver problemas sinxelos relacionados con dúas magni-tudes deste tipo. 

 10. Resolve ecuacións de primeiro grao sinxelas (sen denominadores), non cometendo 

 erros graves (especialmente ao despexar) de cálculo ou concepto. 

 11. Resolve problemas moi sinxelos da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro 

 grao. 
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ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 

 1. Clasifica, mide e opera ángulos expresados en notación sexaxesimal. 

 2. Recoñece os polígonos máis comúns e os seus elementos principais. 

 3. Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus 

 ángulos. 

 4. Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos máis comúns e resolve problemas 

 xeométricos sinxelos relacionados con estes conceptos. 

 5. Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas 

 xeométricos sinxelos relacionados con estes conceptos. 

 6. Identifica e diferencia os corpos xeométricos máis comúns (cubos, ortoedros, prismas, 

 cilindros, pirámides, conos e esferas). 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas. 

 2. Calcula a imaxe dun punto a partir da expresión alxébrica dunha función. 

 3. Recoñece e representa unha función de proporcionalidade directa e obtén a pendente 

 da recta correspondente. 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Organiza datos en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas e 

 relativas, e represéntaos graficamente. 

 2. Calcula a media aritmética, a mediana e a moda dunha serie de varios datos (non 

 agrupados en intervalos) 

 3. Escribe todos os resultados posibles de experimentos aleatorios sinxelos. 

 4. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos 

 empregando a regra de Laplace. 

 

2º ESO 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Ten participado, de maneira activa e positiva, nas actividades de aula. 

 2. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 3. Ten participado, se foi o caso, de maneira activa e positiva, nos programas de apoio, 

 reforzo, recuperación,... que se lle aplicaron. 
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 4. Ten amosado certo interese por aprender. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Realiza operacións combinadas con sumas, restas, multiplicación e divisións de 

 números enteiros, fraccionarios e decimais respectando os parénteses e a xerarquía 

 existente entre estas operacións, e cometendo, como moito, erros puntuais de cálculo 

 sen importancia. 

 2. Convirte números fraccionarios en decimais e números decimais en fraccionarios. 

 3. Suma, resta, multiplica e divide números decimais sen cometer, de maneira 

 sistemática, erros de cálculo. 

 4. Resolve problemas con números enteiros, fraccionarios e decimais que precisen a 

 utilización das catro operacións fundamentais. 

 5. Acha correctamente potencias de expoñente natural e aplica as súas propiedades. 

 6. Calcula fraccións e porcentaxes de cantidades dadas e resolve problemas 

 relacionados con tales conceptos. 

 7. Identifica as magnitudes directa e inversamente proporcionais e utiliza a regra de tres 

 para resolver problemas relacionados con dúas magnitudes des-tes tipos. 

 8. Expresa correctamente números moi grandes en notación científica. 

 9. Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, non cometendo erros graves 

 (especialmente ao despexar) de cálculo ou concepto. 

 10. Resolve problemas da vida cotiá empregando ecuacións de primeiro e segundo 

 grao. 

 11. Resolve sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

 12. Resolve problemas da vida cotiá empregando sistemas de dúas ecuacións lineais 

 con dúas incógnitas. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 

 1. Opera con medidas angulares e temporais expresadas no sistema sexaxesimal. 

 2. Aplica o teorema de Pitágoras á resolución de problemas xeométricos. 

 3. Aplica o teorema de Thales á resolución de problemas en triángulos que están en 

 situación de semellanza. 

 4. Recoñece os polígonos e os seus elementos principais. 

 5. Clasifica correctamente os triángulos, atendendo tanto aos seus lados como aos seus 

 ángulos. 

 6. Calcula os perímetros e as áreas dos polígonos e resolve problemas xeométricos 

 relacionados con estes conceptos. 
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 7. Calcula a lonxitude da circunferencia e a área do círculo e resolve problemas 

 xeométricos relacionados con estes conceptos. 

 8. Identifica os corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, cilindros, pirámides, 

 conos e esferas). 

 9. Calcula áreas e volumes dos corpos xeométricos. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas. 

 2. Calcula a imaxe dun punto a partir da expresión alxébrica dunha función. 

 3. Recoñece e representa as funcións lineais e afíns, e obtén a pendente da recta 

 correspondente. 

 4. Recoñece e representa as funcións cadráticas e de proporcionalidade inversa. 

 5. Calcula os puntos de corte cos eixes das gráficas de funcións afíns e cadráticas. 

 6. Á vista da gráfica dunha función, describe as características máis importantes desta 

 (continuidade, monotonía e extremos) 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Organiza datos en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, 

 relativas, e represéntaos graficamente. 

 2. Calcula as medidas de centralización (media, moda e mediana) e dispersión (varianza 

 e desviación típica) dunha serie de datos (non agrupados en in-tervalos). 

 3. Escribe todos os resultados posibles dun experimento aleatorio. 

 4. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos 

 empregando a regra de Laplace. 

 

3º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Clasifica os números (naturais, enteiros, racionais, irracionais e reais). 
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 2. Realiza operacións combinadas con números racionais, respectando a xerarquía das 

 mesmas. 

 3. Resolve operacións nas que interveñen potencias de base fraccionaria e expoñente 

 enteiro, respectando as propiedades destas. 

 4. Resolve problemas relacionados con fraccións e porcentaxes, empregando, se é o 

 caso, o índice de variación. 

 5. Simplifica radicais sinxelos e agrupa radicais semellantes, previa extracción de 

 factores dos mesmos. 

 6. Expresa números moi grandes ou moi pequenos en notación científica e, nesta 

 notación, resolve operacións sinxelas con calculadora. 

 7. Resolve problemas sinxelos relacionados con magnitudes directa ou inversamente 

 proporcionais. 

 8. Calcula o termo xeral dunha progresión e, a partir del, determina o valor dun termo 

 calquera e tamén a suma dos n primeiros termos. 

 9. Calcula a diferencia nunha progresión aritmética (e a razón nunha progresión 

 xeométrica) dados dous termos da mesma. 

 10. Aplica variacións porcentuais reiteradas en problemas de progresións xeométricas. 

 11. Resolve ecuacións de primeiro grao de certa dificultade (con un ou máis parénteses 

 nos seus membros, con denominadores,...) e tamén resolve ecua-cións de segundo 

 grao sinxelas. 

 12. Resolve analiticamente sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

 13. Resolve problemas sinxelos relacionados con ecuacións (de primeiro ou segundo 

 grao) e sistemas de ecuacións lineais. 

 14. Identifica e desenvolve os cadrados das sumas e das restas, así como as sumas por 

 diferenzas 

 15. Suma, resta, multiplica e divide polinomios, empregando, se é o caso, a regra de 

 Ruffini. 

 16. Coñece e aplica o teorema do resto. 

 17. Entende o concepto de raíz dun polinomio e calcúlaas resolvendo ecuacións ou 

 aplicando a regra de Ruffini. 

 18. Factoriza polinomios empregando as igualdades notables ou calculando as súas 

 raíces. 

 19. Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 
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 1. Recoñece triángulos en situación de semellanza e utiliza o teorema de Tales para 

 cálculos de lonxitudes descoñecidas. 

 2. Utiliza o teorema de Pitágoras en problemas xeométricos. 

 3. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución. 

 4. Calcula as áreas e volumes dos principais poliedros e tamén dos cilindros, conos e 

 esferas e aplica ese cálculos para resolver problemas sinxelos. 

 5. Utiliza e determina escalas no cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Calcula a imaxe dun punto a partir da expresión alxébrica dunha función. 

 2. Representa funcións sinxelas definidas “por intervalos”. 

 3. Recoñece e representa as funcións lineais, afíns e cadráticas. 

 4. Coñece o concepto e o significado de pendente dunha recta. 

 5. Comproba graficamente a solución obtida ao resolver analiticamente un sistema de 

 dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

 6. Identifica a ecuación dunha parábola e calcula o seu vértice e os puntos de corte 

 desta co eixe de abscisas. 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Organiza datos en táboas (agrupándoos en intervalos, se é o caso), calcula e 

 interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e repre-séntaos 

 graficamente. 

 2. Calcula e interpreta a media, moda, mediana, varianza, desviación típica e coeficiente 

 de variación de Pearson de datos dados. 

 3. Escribe os resultados posibles de experimentos aleatorios sinxelos, empregando para 

 iso táboas, diagramas en árbore ou outras estratexias persoais. 

 4. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos aleatorios sinxelos 

 empregando a regra de Laplace. 

 

4º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 
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 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Simplifica e compara expresións radicais, potenciais e logarítmicas. 

 2. Simplifica expresións alxébricas formadas por sumas, restas e multiplicacións de 

 polinomios e fraccións alxébricas. 

 3. Resolve ecuacións e sistemas de primeiro e segundo grao. 

 4. Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas sinxelas a partir da definición de 

 logaritmo. 

 5. Coñece e aplica o teorema do resto. 

 6. Factoriza polinomios e obtén as súas raíces. 

 7. Resolve inecuacións de primeiro grao. 

 8. Resolve problemas sinxelos usando fórmulas coñecidas ou presentando 

 ecuacións/sistemas de primeiro ou de segundo grao. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 

 1. Coñece e utiliza os teoremas do cateto, da altura e de Pitágoras. 

 2. Acha as razóns trigonométricas dun triángulo rectángulo. 

 3. Utiliza as relacións fundamentais para calcular as razóns trigonométricas, coñecida 

 unha delas. 

 4. Resolve un triángulo rectángulo. 

 5. Resolve problemas trigonométricos de contexto real utilizando as relacións e as 

 razóns da trigonometría elemental. 

 6. Resolve operacións sinxelas con vectores libres: módulo, suma, resta e produto por 

 un número real. 

 7. Expresa a mesma recta coas ecuacións vectorial, punto-pendente, xeral e esplícita. 

 8. Distingue casos de paralelismo e perpendicularidade entre rectas. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Acha o dominio e o percorrido dunha función. 

 2. Elabora táboas de valores para representar variadas funcións. 

 3. Acha os puntos de corte dunha función cos eixes. 

 4. Calcula a taxa de variación dunha función nun intervalo. 

 5. Acha a expresión analítica dunha función lineal e represéntaa. 
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 6. Representa graficamente funcións cuadráticas e radicais identificando curvatura e 

 vértice. 

 7. Representa graficamente funcións de proporcionalidade inversa, exponenciais e 

 logarítmicas identificando dominio, percorrido e asíntotas. 

 8. Identifica continuidade – descontinuidade, crecemento – decrecemento, simetría – 

 non simetría, máximos e mínimos partindo da súa gráfica. 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Confecciona táboas de frecuencias con datos illados ou agrupados. 

 2. Obtén e interpreta os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión 

 manualmente. 

 3. Recolle datos, constrúe unha táboa de valores e debuxa unha nube de puntos. 

 4. Estudia se a dependencia é funcional ou aleatoria. 

 5. Asigna a cada diagrama o seu coeficiente de correlación. 

 6. Determina o espacio mostral e os sucesos asociados a un experimento aleatorio, 

 simple ou composto. 

 7. Asigna probabilidades a sucesos aplicando a regra de Laplace. 

 8. Representa diagramas de árbore para facer recontos e calcular probabilidades. 

 

4º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Simplifica e compara expresións con potenciais. 

 2. Simplifica expresións alxébricas formadas por sumas, restas e multiplicacións de 

 polinomios. 

 3. Resolve ecuacións e sistemas de primeiro e segundo grao. 

 4. Factoriza polinomios sinxelos e obtén as súas raíces. 

 5. Resolve inecuacións de primeiro grao. 
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 6. Resolve problemas sinxelos usando fórmulas coñecidas ou presentando 

 ecuacións/sistemas de primeiro ou de segundo grao. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 

 1. Coñece e utiliza os teoremas de Tales e de Pitágoras. 

 2. Resolve problemas xeométricos de contexto real utilizando os teoremas de Tales e 

 Pitágoras e as fórmulas de áreas e volumes de figuras. 

  

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Acha o dominio e o percorrido dunha función. 

 2. Elabora táboas de valores para representar variadas funcións. 

 3. Acha os puntos de corte dunha función cos eixes. 

 4. Acha a expresión analítica dunha función lineal e represéntaa. 

 5. Representa graficamente funcións cuadráticas, identificando curvatura e vértice. 

 6. Identifica continuidade – descontinuidade, crecemento – decrecemento, simetría – 

 non simetría, máximos e mínimos partindo da súa gráfica. 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Confecciona táboas de frecuencias con datos illados ou agrupados. 

 2. Obtén e interpreta os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión 

 manualmente. 

 3. Recolle datos, constrúe unha táboa de valores e debuxa unha nube de puntos. 

 4. Determina o espacio mostral e os sucesos asociados a un experimento aleatorio 

 simple. 

 5. Asigna probabilidades a sucesos aplicando a regra de Laplace. 

 6. Representa diagramas de árbore para facer recontos e calcular probabilidades. 

 

1º Bacharelato – Matemáticas I 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, en-fermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivera xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 
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ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Distingue os distintos tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e 

 irracionais). 

 2. Aplica o concepto de valor absoluto para traballar con desigualdades. 

 3. Coñece o concepto de logaritmo e aplica as súas propiedades para transformar 

 expresións dadas ou para calcular o logaritmo dunha canti-dade en función doutros 

 coñecidos. 

 4. Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións bicadradas, ecuacións 

 irracionais, ecuacións exponenciais sinxelas e ecuacións lo-garítmicas sinxelas e resolve 

 problemas formulados en contextos reais empregando este tipo de ecuacións. 

 5. Resolve incecuacións de primeiro e segundo grao. 

 6. Relaciona as formas binómica e polar dun número complexo. 

 7. Representa graficamente un número complexo. 

 8. Opera con números complexos, empregando a fórmula de Moivre no caso de 

 potencias. 

 9. Utiliza os números complexos para resolver ecuacións de segundo grao sen solución 

 real. 

 10. Resolve sistemas lineais polo método de Gauss. 

 11. Formula sistemas lineais para resolver problemas da vida cotiá. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 

 1. Coñece o significado de cada unha das distintas razóns trigonométricas dun ángulo e 

 coñece tamén as relacións fundamentais entre elas. 

 2. Calcula todas as razóns trigonométricas dun ángulo a partir dunha dada. 

 3. Coñece as razóns trigonométricas do ángulo dobre, do ángulo metade, así como do 

 ángulo suma e diferenza doutros dous e aplícaas para resolver ecuacións 

 trigonométricas sinxelas. 

 4. Coñece os teoremas do seno e do coseno, e emprégaos para resolver directamente 

 triángulos ou problemas xeométricos da vida cotiá que se reducen a triángulos. 

 5. Manexa as operacións básicas con vectores libres do plano e emprega o produto 

 escalar para normalizar vectores, calcular ángulos e estu-dar a ortogonalidade. 

 6. Coñece as distintas ecuacións dunha recta e sabe pasar dunha delas ás demais. 

 7. Discute a posición relativas de dúas rectas no plano. 

 8. Calcular distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas 

 rectas. 
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 9. Coñece o significado de lugar xeométrico e calcula as ecuacións da mediatriz dun 

 segmento e da bisectriz dun ángulo. 

 10. Coñece a definición, como lugar xeométrico, da circunferencia. 

 11. Calcula as ecuacións da circunferencia a partir dos seus elementos. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Análise: 

 1. Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: polinómicas, racionais, valor 

 absoluto, raíz, trigonométricas, trigonométricas inver-sas, exponenciais, logarítmicas e 

 definidas a anacos. 

 2. Opera con funcións (suma, resta, produto, división e composición). 

 3. Coñece o concepto de función inversa e calcula esta en casos sinxelos. 

 4. Comprende o concepto intuitivo de limite dunha función nun punto e no infinito. 

 5. Realiza as operacións elementais para o cálculo de límites, empregando as técnicas 

 básicas para evitar as indeterminacións. 

 6. Aplica o concepto e o cálculo de límites para determinar as asíntotas dunha función. 

 7. Coñece o concepto de función continua nun punto. 

 8. Estuda a continuidade dunha función nun punto a partir do cálculo de límites e 

 clasifica, se é o caso, a descontinuidade existente. 

 9. Coñece a definición formal de derivada dunha función nun punto e calcula esta, en 

 casos sinxelos, empregando a definición. 

 10. Coñece o significado e a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun 

 punto e aplica eses coñecementos na resolución de problemas de vida cotiá. 

 11. Coñece as funcións derivadas das funcións básicas. 

 12. Calcular funcións derivadas empregando as regras da derivación de sumas, restas, 

 produtos, cocientes e composición de funcións. 

 13. Determina o valor de parámetros para que unha función sexa continua e derivable 

 nun punto. 

 14. Aplica as derivadas para estudar a monotonía, extremos relativos, curvatura e 

 puntos de inflexión dunha función. 

 15. Representa funcións sinxelas, previo estudo completo das mesmas (dominio, puntos 

 de corte cos eixes, asíntotas, monotonía, extremos re-lativos, curvatura e puntos de 

 inflexión). 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Elabora táboas de frecuencias de dobre entrada a partir dos datos dun estudo 

 estatístico con dúas variables, e determina as distribucións marxinais. 
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 2. Estuda a independencia entre dúas variables estatísticas. 

 3. Representa por unha nube de puntos os datos dun estudo estatístico con dúas 

 variables, e, á vista da nube de puntos, estima se esas varia-bles son estatisticamente 

 independentes ou non. 

 4. Calcula e interpreta os parámetros básicos na Estatística bidimensional (medias, 

 varianzas, desviacións típicas, covarianza e coeficiente de correlación lineal), 

 cuantificando o grao e o sentido da dependencia lineal entre as dúas variables que 

 interveñen. 

 5. Calcula e representa as rectas de regresión, obtén predicións a partir delas e avalía a 

 fiabilidade destas predicións. 

 

1º Bacharelato – Matemáticas aplicadas ás CCSS I 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, en-fermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Distingue os distintos tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e 

 irracionais). 

 2. Simplifica radicais e extrae factores deles. 

 3. Opera con radicais e racionaliza expresión con radicais no denominador. 

 4. Manexa o concepto de índice de variación e aplícao en problemas de variacións 

 porcentuais. 

 5. Calcula xuros bancarios e capitais finais. 

 6. Resolve problemas de capitalización e amortización simples. 

 7. Coñece o concepto de logaritmo e aplica as súas propiedades para transformar 

 expresións ou para calcular o logaritmo dunha cantidade en función doutros coñecidos. 

 8. Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións bicadradas, ecuacións 

 exponenciais sinxelas e ecuacións logarítmicas sinxelas. 

 9. Resolve problemas formulados en contextos reais empregando ecuacións. 

 10. Resolve sistemas lineais polo método de Gauss. 

 11. Formula sistemas lineais para resolver problemas da vida cotiá. 
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 12. Suma, resta, multiplica e divide (empregando, se é o caso, a regra de Ruffini) 

 polinomios. 

 13. Coñece o concepto de raíz dun polinomio. Calcula as raíces dun polinomio mediante 

 a resolución de ecuacións. 

 14. Factoriza polinomios, empregando a técnica máis axeitada (sacar factor común, 

 igualdades notables, cálculo das súas raíces,...) 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Análise: 

 1. Identifica analítica e graficamente as funcións básicas: polinómicas, valor absoluto, 

 raíz, exponenciais, logarítmicas e definidas a anacos. 

 2. Entende o significado da interpolación e da extrapolación lineal e cadrática. 

 3. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de 

 táboas de datos. 

 4. Opera con funcións (suma, resta, produto, división e composición). 

 5. Comprende o concepto intuitivo de limite dunha función nun punto e no infinito. 

 6. Realiza as operacións elementais para o cálculo de límites, empregando as técnicas 

 básicas para evitar as indeterminacións. 

 7. Aplica o concepto e o cálculo de límites para determinar as asíntotas dunha función. 

 8. Coñece o concepto de función continua nun punto. 

 9. Estuda a continuidade dunha función nun punto a partir do cálculo de límites e 

 clasifica, se é o caso, a descontinuidade existente. 

 10. Coñece a definición, significado e interpretación xeométrica da taxa de variación 

 media e aplica eses coñecementos na resolución de problemas da vida cotiá. 

 11. Coñece a definición formal de derivada dunha función nun punto e calcula esta, en 

 casos sinxelos, empregando a definición. 

 12. Coñece o significado e a interpretación xeométrica da derivada dunha función nun 

 punto e aplica eses coñecementos na resolución de problemas de vida cotiá. 

 13. Coñece as funcións derivadas das funcións polinómicas, exponenciais e 

 logarítmicas. 

 14. Calcula funcións derivadas empregando as regras da derivación de sumas, restas, 

 produtos, cocientes e composición de funcións. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Elabora táboas de frecuencias de dobre entrada a partir dos datos dun estudo 

 estatístico con dúas variables, e determina as distribucións marxinais. 

 2. Estuda a independencia entre dúas variables estatísticas. 
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 3. Representa por unha nube de puntos os datos dun estudo estatístico con dúas 

 variables, e, á vista da nube de puntos, estima se esas varia-bles son estatisticamente 

 independentes ou non. 

 4. Calcula e interpreta os parámetros básicos na Estatística bidimensional (medias, 

 varianzas, desviacións típicas, covarianza e coeficiente de correlación lineal), 

 cuantificando o grao e o sentido da dependencia lineal entre as dúas variables que 

 interveñen. 

 5. Calcula e representa as rectas de regresión, obtén predicións a partir delas e avalía a 

 fiabilidade destas predicións. 

 6. Coñece as operacións con sucesos asociados a un experimento aleatorio e as súas 

 propiedades. 

 7. Calcula probabilidades utilizando a regra de Laplace (se é o caso), en combinación 

 con estratexias de reconto. 

 8. Entende o concepto de probabilidade condicionada e aplícao para o cálculo de 

 probabilidades en problemas de contexto real. 

 9. Diferencia as variables aleatorias discretas e continuas. 

 10. Constrúe a función de probabilidade dunha variable aleatoria discreta nun fenómeno 

 sinxelo e calcula a súa esperanza, varianza e desvia-ción típica. 

 11. Identifica unha variable aleatoria que segue unha distribución binomial, obtén a súa 

 función de probabilidade, a calcula a esperanza, varian-za e desviación típica. 

 12. Calcula probabilidades de sucesos en problemas relacionados cunha distribución 

 binomial. 

 13. Identifica unha distribución normal pola representación gráfica da súa función de 

 densidade. 

 14. Calcula probabilidades de sucesos relacionados coa variable aleatoria normal 

 tipificada, empregando a correspondente táboa. 

 15. Tipifica unha variable aleatoria normal calquera e calcula probabilidades de sucesos 

 en problemas relacionados con fenómenos que poden modelizarse por unha distribución 

 normal. 

 16. Identifica as condicións que deben darse para aproximar unha distribución binomial 

 por unha normal. 

 17. Calcula probabilidades de sucesos relacionados cunha distribución binomial 

 mediante a aproximación por unha normal. 
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2º Bacharelato – Matemáticas II 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, en-fermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Domina as operacións básicas con matrices. 

 2. Acha determinantes de diferentes ordes e coñece as súas propiedades. 

 3. Calcula menores complementarios. 

 4. Calcula a matriz inversa polo método de Gauss ou por menores complementarios. 

 5. Resolve ecuacións matriciais. 

 6. Coñece o concepto de rango dunha matriz e calcúlao polo método de Gauss ou por 

 menores complementarios. 

 7. Aplica o teorema de Rouché-Frobenius para discutir os sistemas lineais. 

 8. Resolve sistemas de ecuacións lineais por diferentes métodos, entre eles o método 

 de Gauss e a regra de Cramer. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Xeometría: 

 1. Calcula as diferentes ecuacións de rectas e planos no espazo. 

 2. Estuda a posición relativa de rectas e planos. 

 3. Calcula os produtos escalar, vectorial e mixto de vectores. 

 4. Calcula ángulos entre dúas rectas, entre unha recta e un plano e entre dous planos. 

 5. Acha distancias no espazo, combinando puntos, rectas e planos. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Calcula os diferentes tipos de límites. 

 2. Estuda a continuidade dunha función definida a cachos nun punto, e interpreta os 

 diferentes tipos de descontinuidades. 

 3. Coñece e aplica o teorema de Bolzano. 

 4. Calcula, empregando a definición, a derivada dunha función sinxela nun punto. 

 5. Coñece as funcións derivadas de sumas, restas, produtos, cocientes e composicións 

 de funcións elementais. 

 6. Coñece e aplica os teoremas do valor medio e de Rolle. 
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 7. Aplica a regra de L´Hopital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

 8. Aplica as derivadas para formular e resolver problemas de optimización relacionados 

 coa xeometría ou coas ciencias sociais . 

 9. Calcula integrais indefinidas por distintos métodos: inmediatas, racionais, por partes e 

 cambio de variable. 

 10. Coñece o aplica o teorema do valor medio e o teorema fundamental do Cálculo 

 Integral. 

 11. Aplica a regra de Barrow para calcular integrais definidas. 

 12. Aplica as integrais definidas para determinar áreas de recintos planos limitados por 

 rectas e curvas sinxelas. 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Coñece o concepto de espazo mostral e calcúlao en experimentos aleatorios sinxelos. 

 2. Manexa as operacións con sucesos e coñece as súas propiedades básicas. 

 3. Coñece as propiedades fundamentais da probabilidade. 

 4. Utiliza a regra de Laplace para calcular probabilidades en experimentos aleatorios con 

 todos os seus resultados equiprobables. 

 5. Calcula probabilidades condicionadas. 

 6. Calcula probabilidades utilizando a fórmula da probabilidade composta e a fórmula 

 das probabilidade totais e o teorema de Bayes. 

 7. Calcula probabilidades utilizando a lei binomial . 

 8. Calcula probabilidades en poboacións normais. 

 

2º Bacharelato – Matemáticas aplicadas ás CCSS II 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Números e Álxebra: 

 1. Domina as operacións básicas con matrices. 

 2. Calcula a matriz inversa polo método de Gauss ou por menores complementarios. 

 3. Resolve ecuacións matriciais sinxelas. 
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 4. Calcula o rango dunha matriz polo método de Gauss ou por menores 

 complementarios. 

 5. Acha determinantes de orde tres. 

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

 7. Aplica os sistemas de ecuacións lineais á resolución de problemas extraídos das 

 ciencias sociais. 

 8. Representa unha rexión factible a partir dunhas restricións dadas, calcula os seus 

 vértices e localiza os puntos de dita rexión nos que se optimiza unha certa función 

 obxectivo. 

 9. Aplica a programación lineal para resolver problemas de optimización relacionados 

 coas ciencias sociais. 

 

ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Funcións: 

 1. Estuda a continuidade dunha función sinxela definida a cachos nun punto e, se é o 

 caso, interpreta os diferentes tipos de des-continuidades. 

 2. Coñece o concepto de taxa de variación media e aplícao para calcular a velocidade 

 media coa que varía unha función nun inter-valo. 

 3. Calcula, empregando a definición, a derivada dunha función polinómica sinxela nun 

 punto. 

 4. Estuda a derivabilidade dunha función sinxela definida a cachos nun punto. 

 5. Coñece as funcións derivadas das funcións polinómicas, exponenciais, logarítmicas e 

 radicais e emprega ese coñecemento para calcular, utilizando as regras da derivación, 

 funcións derivadas de sumas, restas, produtos, cocientes e composicións sinxelas de 

 funcións elementais. 

 6. Aplica o significado da derivada dunha función nun punto para calcular, en contextos 

 de problemas relacionados coas ciencias sociais, a velocidade puntual ou instantánea 

 dunha función. 

 7. Aplica as derivadas para chegar a representación gráfica dunha función sinxela, 

 previo estudo da mesma (dominio, puntos de corte cos eixes, asíntotas, monotonía, 

 extremos relativos, curvatura e puntos de inflexión). 

 8. Aplica as derivadas para resolver problemas de optimización relacionados coas 

 ciencias sociais nos que se traballa con funcións definidas de maneira única ou en dous 

 cachos. 

 9. Calcula integrais inmediatas que dan por resultado primitivas de tipo polinómico, 

 exponencial, logarítmico e radical. 

 10. Aplica a regra de Barrow para calcular integrais definidas. 
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 11. Aplica as integrais definidas para determinar, en caso sinxelos, áreas de recintos 

 planos. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística e Probabilidade: 

 1. Manexa as operacións con sucesos e coñece as súas propiedades básicas. 

 2. Coñece as propiedades fundamentais da probabilidade. 

 3. Utiliza a regra de Laplace para calcular probabilidades en experimentos aleatorios con 

 todos os seus resultados equiprobables. 

 4. Calcula probabilidades condicionadas. 

 5. Calcula probabilidades utilizando a fórmula da probabilidade composta e a fórmula da 

 probabilidade total. 

 6. Aplica os coñecementos anteriores para determinar probabilidades en problemas 

 relacionados coas ciencias sociais. 

 7. Calcula probabilidades en poboacións normais. 

 8. Determina a media dunha mostra e tamén a proporción de éxitos nunha mostra dunha 

 poboación Bernouilli. 

 9. Coñece os estimadores da media dunha poboación normal e da proporción de éxitos 

 dunha poboación Bernouilli e coñece tamén a distribución de cada un deles. 

 10. Constrúe intervalos de confianza para a media dunha poboación normal e para a 

 proporción de éxitos dunha poboación Bernouilli. 

 

2º Bacharelato – Métodos estatísticos e numéricos 

ME.1 Acredita unha actitude suficientemente positiva de cara a materia: 

 1. Tense presentado a todas as probas escritas preceptivas realizadas ao longo do 

 curso, agás as que, por mor de causa maior (accidente, enfermidade grave,...) ou por 

 incorporación tardía, tivo xustificación para non facelo. 

 2. Ten participado, se foi o caso, nos programas de apoio, reforzo, recuperación,... que 

 se lle aplicaron. 

 

ME.2 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Mostraxe: 

1. Calcula e interpreta medias, varianzas, desviación típica e covarianza. 

2. Calcula probabilidades en distribucións discretas e continuas. 

3. Resolve problemas de distribucións binomial e normal e de aproximación da binomial á 

normal. 
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ME.3 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Probabilidad condicionada: 

1. Asigna probabilidades a distintos sucesos mediante a lei de Laplace. 

2. Manexa a regra de Bayes, regra das probabilidades totais e regra do produto. 

3. Identifica cadeas de Markov. 

 

ME.4 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Estatística inferencial: 

1. Resolve problemas de intervalos de confianza e contraste de hipóteses, interpretando 

correctamente o resultado. 

 

ME.5 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Series temporais: 

1. Representa por unha nube de puntos os datos dun estudo estatístico con dúas variables e 

estima se as variables son dependentes ou independentes. 

2. Calcula e interpreta a covarianza e o coeficiente de correlación lineal cuantificando o grao de 

dependencia lineal. 

3. Calcula e representa rectas de regresión, obtén prediccións a partir delas e avalía a 

fiabilidade das prediccións. 

 

ME.6 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Programación lineal: 

1. Representa unha rexión factible a partir duúhas restricións dadas, calcula os seus vértices e 

optimiza unha función obxectivo. 

2. Formula e resolve problemas de programación linear bidimensional por métodos gráficos e 

interpreta as solucións obtidas. 

3. Conoce o problema dual. 

 

ME.7 Acredita un nivel suficiente de aprendizaxe no bloque de Métodos numéricos: 

1. Axusta datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obten valores 

descoñecidos, usando técnicas de interpolación e extrapolación. 

2. Calcula integrais indefinidas por distintos métodos numéricos. 

3. Aplica integrais definidas para calcular áreas de recintos planos limitados por rectas e curvas 

sinxelas. 

4. Resolve problemas que orixinan ecuacións e sistemas de ecuacións, empregando os métodos 

numéricos axeitados en cada caso e interpreta as solucións obtidas. 
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METODOLOXÍA 

 

• Avaliación inicial e exposición de conceptos básicos en cada tema para partir do nivel do 

alumnado. 

• Exposicións nas que se evolucione de casos concretos aos conceptos abstractos. 

• Actividades que afiances os conceptos e os algoritmos expostos. 

• Actividades que relacionen os conceptos e algoritmos expostos con situacións ou 

contextos de diferentes ramas científicas e da vida cotiá. 

• Realización individual e corrección en grupo das actividades. 

• Resolución conxunta das actividades propostas. 

• Uso das TIC na explicación dos conceptos e procedementos, así como na busca de 

información e elaboración de traballos. 

• O departamento seguirá as pautas establecidas no TIL (Tratamento Integral de Linguas) 

de centro aprobado o curso 2020/2021. 

 

Implantación de cursos na Aula Virtual do centro para a atención da docencia virtual no caso de 

confinamento dunha aula ou suspensión da docencia presencial por mor da crise sanitaria da 

Covid-19. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Empréganse os seguintes libros de texto: 

• 2º ESO Matemáticas – Editorial Santillana. 

• 3º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas – Editorial Anaya. 

• 4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas – Editorial Anaya. 

• 4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas – Editorial Anaya. 

 

Calculadora científica. 

 

Material de debuxo: compás, regra, escadro e cartabón. 

 

Portátiles e proxectores das aulas que permiten a proxección de vídeos e o acceso a páxinas 

web que apoien, complementen e aumenten a exposición de profesor e alumnos. 

 

Software informático para a exposición e elaboración de traballos. Neste senso terá especial 

relevancia o uso de Geogebra. 

 

Materiais e xogos manipulativos como sólidos, dominós, polígonos encaixables, etc. na 

exposición e elaboración de tarefas na aula. O uso deste material queda supéditado ás normas 

de hixiene derivadas da crise sanitaria da Covid-19. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN. 

 

Os criterios de avaliación en relación con cada estándar de aprendizaxe están recollidos para 

cada curso e materia nos anexos. 

 

As probas escritas só se realizarán se a docencia é presencial. Non coñecemos ningunha 

ferramenta que permita que as probas telemáticas cumpran coas garantías para que o 

alumnado non poida facer trampas. En caso de confinamentos puntuais, faranse as probas 

presencialmente cando sexa posible. 

 

Procedementos de avaliación en 1º e 2º ESO 

 

En cada unha das tres avaliacións, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Un mínimo de dúas probas escritas e/ou traballos para avaliar os estándares dos 

bloques tratados na aula durante as sesións ordinarias. As datas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de 

ausencia, só se admitirá un xustificante oficial para poder facer a proba noutra data. 

 

2. A observación e anotación en diferentes sesións da actitude individual do alumnado con 

especial atención aos seguintes aspectos: comportamento, traballo diario (na aula e na 

casa), participación na clase, caderno e actitude cara a materia. 

 

Dado que a nota final é un reflexo do traballo e avaliacións de todo o curso, só se farán probas 

escritas de recuperación dalgún dos bloques se o profesor o considera preciso polas 

circunstancias do desenvolvemento da materia (dificultades xeneralizadas no grupo na 

consecución dos estándares de aprendizaxe do bloque). 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo o alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación 

moi deficiente en calquera dos bloques. 

 

Nos criterios de avaliación do Bloque 1, a terceira avaliación terá carácter recuperador. 
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Ao rematar a 3ª avaliación e ata a avaliación ordinaria de xuño, o alumnado que non acade un 

5 na materia, terá que desenvolver un plan de recuperación individualizado que lle permita 

acadar os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva da materia. Este plan 

consistirá en: 

• Realización diaria de exercicios e actividades para traballar os mínimos esixibles da 

materia. 

• Proba escrita na que se avalíe a consecución dos mínimos esixibles. 
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Criterios de cualificación en 1º e 2º ESO 

 

Para calcular a nota de cada unha das tres avaliacións, o punto 1 terá unha ponderación do 

80% e o punto 2 do 20%. 

 

O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

ponderación antes mencionada. 

 

A nota da avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

1) A nota obtida coa ponderación anterior de todas as notas obtidas no curso. 

2) A media das notas obtidas nas tres avaliacións (antes do truncamento). 

 

En caso de non acadar un 5 na avaliación ordinaria ao rematar a 3ª avaliación parcial, o 

alumnado que realice o traballo diario e acade polo menos un 5 na proba escrita, terá un 5 na 

avaliación final. 
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Procedementos de avaliación en 3º ESO 

 

En cada unha das tres avaliacións, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Un mínimo de dúas probas escritas e/ou traballos para avaliar os estándares dos 

bloques tratados na aula durante as sesións ordinarias nas dúas primeiras avaliacións, 

mentres que na terceira avaliación poderase facer unha única proba dada a súa 

brevidade. As datas serán postas con suficiente antelación a proposta do alumnado e co 

visto bo do profesor. En caso de ausencia, só se admitirá un xustificante oficial para 

poder facer a proba noutra data. 

 

3. A observación e anotación en diferentes sesións da actitude individual do alumnado con 

especial atención aos seguintes aspectos: comportamento, traballo diario (na aula e na 

casa), participación na clase, caderno e actitude cara a materia. Nas sesións ordinarias 

de clase tamén se avaliarán os estándares de aprendizaxe do Bloque 1 por observación 

directa. 

 

Dado que a nota final é un reflexo do traballo e avaliacións de todo o curso, só se farán probas 

escritas de recuperación dalgún dos bloques se o profesor o considera preciso polas 

circunstancias do desenvolvemento da materia (dificultades xeneralizadas no grupo na 

consecución dos estándares de aprendizaxe do bloque). 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Nos criterios de avaliación do Bloque 1, a terceira avaliación terá carácter recuperador. 

 

Ao rematar a 3ª avaliación e ata a avaliación ordinaria de xuño, o alumnado que non acade un 

5 na materia, terá que desenvolver un plan de recuperación individualizado que lle permita 

acadar os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva da materia. Este plan 

consistirá en: 

• Realización diaria de exercicios e actividades para traballar os mínimos esixibles da 

materia. 

• Proba escrita na que se avalíe a consecución dos mínimos esixibles. 
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Criterios de cualificación en 3º ESO 

 

Para calcular a nota de cada unha das tres avaliacións, o punto 1 terá unha ponderación do 

80% e o punto 2 do 20%. 

 

O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

ponderación antes mencionada. 

 

A nota da avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

1) A nota obtida coa ponderación anterior de todas as notas obtidas no curso. 

2) A media das notas obtidas nas tres avaliacións (antes do truncamento). 

 

En caso de non acadar un 5 na avaliación ordinaria ao rematar a 3ª avaliación parcial, o 

alumnado que realice o traballo diario e acade polo menos un 5 na proba escrita, terá un 5 na 

avaliación final. 
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Procedementos de avaliación en Matemáticas Académicas de 4º ESO 

 

En cada unha das tres avaliacións, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Un mínimo de dúas probas escritas e/ou traballos para avaliar os estándares dos 

bloques tratados na aula durante as sesións ordinarias. As datas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. 

 

2. Exercicios propostos durante o desenvolvemento das unidades didácticas, para realizar 

tanto na aula como en casa, que permitan avaliar o proceso de aprendizaxe dos 

estándares. 

 
3. A observación e anotación en diferentes sesións da actitude individual do alumnado con 

especial atención aos seguintes aspectos: comportamento, traballo diario (na aula e na 

casa), participación na clase, caderno e actitude cara a materia. Nas sesións ordinarias 

de clase tamén se avaliarán os estándares de aprendizaxe do Bloque 1 por observación 

directa. 

 

Dado que a nota final é un reflexo do traballo e avaliacións de todo o curso, só se farán probas 

escritas de recuperación dalgún dos bloques se o profesor o considera preciso polas 

circunstancias do desenvolvemento da materia (dificultades xeneralizadas no grupo na 

consecución dos estándares de aprendizaxe do bloque). 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Nos criterios de avaliación do Bloque 1, a terceira avaliación terá carácter recuperador. 

 

Ao rematar a 3ª avaliación e ata a avaliación ordinaria de xuño, o alumnado que non acade un 

5 na materia, terá que desenvolver un plan de recuperación individualizado que lle permita 

acadar os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva da materia. Este plan 

consistirá en: 

• Boletín de exercicios e actividades no que se traballen os mínimos esixibles non 

acadados durante as tres avaliacións parciais. A súa realización é obrigatoria para a 

realización da proba escrita. 
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• Proba escrita na que se avalíe a consecución dos mínimos esixibles non acadados 

durante as tres avaliacións parciais só para aqueles que realicen o boletín de exercicios 

e actividades previo. 
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Criterios de cualificación en Matemáticas Académicas de 4º ESO 

 

Para calcular a nota de cada unha das tres avaliacións, o punto 1 terá unha ponderación do 

70%, o punto 2 do 20% e o punto 3 do 10% 

 

O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

ponderación antes mencionada. 

 

A nota da avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

1) A nota obtida coa ponderación anterior de todas as notas obtida no curso. 

2) A media ponderada (1ª – 40%; 2ª – 35%; 3ª – 25%) das notas obtidas nas tres 

avaliacións (antes do truncamento). 

 

En caso de non acadar un 5 na avaliación ordinaria ao rematar a 3ª avaliación parcial, o 

alumnado que realice o boletín de exercicios e actividades e acade polo menos un 5 na proba 

escrita, terá un 5 na avaliación ordinaria de xuño. 



59 

Procedementos de avaliación en Matemáticas Aplicadas de 4º ESO 

 

En cada unha das tres avaliacións, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Un mínimo de dúas probas escritas e/ou traballos para avaliar os estándares dos 

bloques tratados na aula durante as sesións ordinarias. As datas serán postas con 

suficiente antelación a proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de 

ausencia, só se admitirá un xustificante oficial para poder facer a proba noutra data. 

 

2. A observación e anotación en diferentes sesións da actitude individual do alumnado con 

especial atención aos seguintes aspectos: comportamento, traballo diario (na aula e na 

casa), participación na clase, caderno e actitude cara a materia. Nas sesións ordinarias 

de clase tamén se avaliarán os estándares de aprendizaxe do Bloque 1 por observación 

directa. 

 

Dado que a nota final é un reflexo do traballo e avaliacións de todo o curso, só se farán probas 

escritas de recuperación dalgún dos bloques se o profesor o considera preciso polas 

circunstancias do desenvolvemento da materia (dificultades xeneralizadas no grupo na 

consecución dos estándares de aprendizaxe do bloque). 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Nos criterios de avaliación do Bloque 1, a terceira avaliación terá carácter recuperador. 

 

Ao rematar a 3ª avaliación e ata a avaliación ordinaria de xuño, o alumnado que non acade un 

5 na materia, terá que desenvolver un plan de recuperación individualizado que lle permita 

acadar os mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva da materia. Este plan 

consistirá en: 

• Realización diaria de exercicios e actividades para traballar os mínimos esixibles da 

materia. 

• Proba escrita na que se avalíe a consecución dos mínimos esixibles. 
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Criterios de cualificación en Matemáticas Aplicadas de 4º ESO 

 

Para calcular a nota de cada unha das tres avaliacións, o punto 1 terá unha ponderación do 

70% e o punto 2 do 30%. 

 

O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

ponderación antes mencionada. 

 

A nota da avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

1) A nota obtida coa ponderación anterior de todas as notas obtidas no curso. 

2) A media das notas obtidas nas tres avaliacións (antes do truncamento). 

 

En caso de non acadar un 5 na avaliación ordinaria ao rematar a 3ª avaliación parcial, o 

alumnado que realice o traballo diario e acade polo menos un 5 na proba escrita, terá un 5 na 

avaliación final. 
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Procedementos de avaliación en 1º de Bacharelato 

 

En cada unha das tres avaliacións ordinarias, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Un mínimo de dúas probas escritas. As datas serán postas con suficiente antelación a 

proposta do alumnado e co visto bo do profesor. En caso de ausencia, só se admitirá un 

xustificante oficial para poder facer a proba noutra data. A avaliación correspondente a 

unha das probas escritas pode ser substituída por un traballo (individuais ou en grupo). 

 

4. A observación e anotación en diferentes sesións da actitude individual do alumnado con 

especial atención aos seguintes aspectos: comportamento, traballo diario (na aula e na 

casa), participación na clase e actitude cara a materia. Nas sesións ordinarias de clase 

tamén se avaliarán os estándares de aprendizaxe do Bloque 1 por observación directa. 

 

Ao comezo da 2ª avaliación farase unha recuperación dos estándares de aprendizaxe da 1ª 

avaliación. 

 

Ao comezo da 3ª avaliación farase unha recuperación dos estándares de aprendizaxe da 2ª 

avaliación. 

 

A final de curso farase unha recuperación dos estándares de aprendizaxe da 3ª avaliación. 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Nos criterios de avaliación do Bloque 1, a terceira avaliación terá carácter recuperador. 

 

Para a avaliación extraordinaria farase unha proba escrita que permita avaliar os estándares de 

aprendizaxe do curso no que os mínimos terán un peso de polo menos 5 puntos. 

 

Criterios de cualificación en 1º de Bacharelato 

 

Para calcular a nota de cada unha das tres avaliacións, o punto 1 dos procedemento de 

avaliación terán un peso conxunto do 90% o punto 2 dun 10%. 
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O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

ponderación antes mencionada. 

 

A nota da avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

(1) A nota obtida coa ponderación anterior de todas as notas obtida no curso. 

(1) A media das notas obtidas nas tres avaliacións (antes do truncamento). 

 

A nota da avaliación extraordinaria será o truncamento da nota obtida na proba. 
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Procedementos de avaliación en Matemáticas II de 2º de Bacharelato 

 

En cada un dos bloques de contidos, excepto o 1 que se avaliará durante todo o curso xunto 

cos demais, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Na primeira avaliación (bloque de Análise) dúas probas escritas: a primeira 

aproximadamente na metade da temporalización, avaliando os estándares tratados ata o 

momento; a segunda ao rematar o bloque, avaliando o bloque completo e seguindo os 

modelos das probas de acceso á universidade. 

 

1. Na segunda avaliación, un exame por cada un dos dos bloques (Álxebra e Estatística), 

avaliando o bloque completo e seguindo os modelos das probas de acceso á 

universidade. 

 

2. Na terceira avaliación (bloque de Xeometría), dúas probas escritas ao rematar o bloque, 

avaliando o bloque completo e seguindo os modelos das probas de acceso á 

universidade. 

 

Durante o curso, farase unha recuperación de cada un dos bloques da 1ª e 2ª avaliación. 

 

A final de curso farase unha recuperación: de todo o curso se non se superaron 2 ou máis 

bloques; dun só bloque se non se superou só ese bloque. 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Para a avaliación extraordinaria farase unha proba escrita que permita avaliar os estándares de 

aprendizaxe do curso no que os mínimos terán un peso de polo menos 5 puntos. 

  

Criterios de cualificación en Matemáticas II de 2º de Bacharelato 

 

1. Na primeira avaliación, a nota será a media ponderada das dúas probas, a primeira cun 

peso de 1/3 e a segunda cun peso de 2/3. 
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2. Na segunda avaliación, a nota será a media dos exames de cada un dos dous bloques 

(Álxebra e Estatística), avaliando o bloque completo e seguindo os modelos das probas 

de acceso á universidade . 

 

3. Na terceira avaliación, a nota será a mayor das notas obtusas nas dúas probas. 

  
O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

medias antes mencionada. 

 

Para superar a avaliación ordinaria de xuño débense superar polo menos 3 dos 4 bloques, en 

caso contrario a nota de dita avaliación será como máximo un 4 (será menor se as medias 

expostas a continuación son menores). De ter superado polo menos 3 dos bloques, a nota da 

avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

• a media (antes do truncamento) das notas obtidas nas 3 avaliacións; 

• a media ponderada dos bloques: 20% Álxebra e Estatística e 30% Xeometría e Análise. 

 

A nota da avaliación extraordinaria será o truncamento da nota obtida na proba. 

 

Para a corrección das probas escritas tenemos en conta: 

- Non se valorarán os exercicios contestados sen ningún tipo de xustificación. 

- A falla de rigurosidade na expresión matemática restará un 30% da nota 

- Os erros de despiste restarán un 30%. 

- Os erros fundamentais restan o 100%. 

 

Cando un alumno copie nas probas escritas, ditas probas calificaranse cun 0 e terá que ir á 

convocatoria ordinaria ou extraordinaria con estándares evaluados en ditas probas 
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Procedementos de avaliación en Matemáticas aplicadas ás CCSS II de 2º de 

Bacharelato 

 

En cada un dos bloques de contidos, excepto o 1 que se avaliará durante todo o curso xunto 

cos demais, a avaliación da materia constará de dúas probas escritas: a primeira 

aproximadamente na metade da temporalización, avaliando os estándares tratados ata o 

momento; a segunda ao rematar o bloque, avaliando o bloque completo e seguindo os modelos 

das probas de acceso á universidade. 

 

Durante o curso, farase unha recuperación de cada un dos bloques da 1ª e 2ª avaliación. 

 

A final de curso farase unha recuperación: de todo o curso se non se superaron 2 ou máis 

bloques; dun só bloque se non se superou só ese bloque. 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Para a avaliación extraordinaria farase unha proba escrita que permita avaliar os estándares de 

aprendizaxe do curso no que os mínimos terán un peso de polo menos 5 puntos. 

 

Criterios de cualificación en Matemáticas aplicadas ás CCSS II de 2º de 

Bacharelato 

 

En cada unha das avaliacións (un bloque por avaliación), a nota será a media ponderada das 

dúas probas, a primeira cun peso de 1/3 e a segunda cun peso de 2/3. 

 

O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

medias antes mencionada. 

 

Para superar a avaliación ordinaria de xuño débesense superar polo menos 2 dos 3 bloques, 

en caso contrario a nota de dita avaliación será un 4 (será menor se a media exposta a 

continuación é menor). De ter superado polo menos 2 dos bloques, a nota da avaliación 
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ordinaria de xuño será o truncamento da media das notas obtidas nos bloques antes 

mencionados. 

 

A nota da avaliación extraordinaria será o truncamento da nota obtida na proba. 
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Procedementos de avaliación en Métodos estatísticos e numéricos de 2º de 

Bacharelato 

 

En cada unha das tres avaliacións ordinarias, a avaliación da materia constará de: 

 

1. Probas escritas cuxas datas serán postas con suficiente antelación a proposta do 

alumnado e co visto bo do profesor. En caso de ausencia, só se admitirá un xustificante 

oficial para poder facer a proba noutra data. A avaliación correspondente a unha das 

probas escritas pode ser substituída por un traballo (individuais ou en grupo). 

 

5. Actividades realizadas na clase e recollidas polo profesor. 

 

Ao comezo da 2ª avaliación farase unha recuperación dos estándares de aprendizaxe da 1ª 

avaliación. 

 

Ao comezo da 3ª avaliación farase unha recuperación dos estándares de aprendizaxe da 2ª 

avaliación. 

 

A final de curso farase unha recuperación dos estándares de aprendizaxe da 3ª avaliación. 

 

O profesorado poderá introducir actividades de carácter obrigatorio ou voluntario que permita, a 

todo alumnado por igual, subir a nota en calquera das partes ou recuperar unha avaliación moi 

deficiente en calquera dos bloques. 

 

Para a avaliación extraordinaria farase unha proba escrita que permita avaliar os estándares de 

aprendizaxe do curso no que os mínimos terán un peso de polo menos 5 puntos. 

 

Criterios de cualificación en Métodos estatísticos e numéricos de 2º de 

Bacharelato 

 

Para calcular a nota de cada unha das tres avaliacións, o punto 1 dos procedemento de 

avaliación terán un peso conxunto do 60% o punto 2 dun 40%. 
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O cálculo do valor enteiro da nota do boletín será por truncamento da nota obtida a través da 

ponderación antes mencionada. 

 

A nota da avaliación ordinaria de xuño será o truncamento da maior das seguintes: 

(2) A nota obtida coa ponderación anterior de todas as notas obtida no curso. 

(2) A media das notas obtidas nas tres avaliacións (antes do truncamento). 

 

A nota da avaliación extraordinaria será o truncamento da nota obtida na proba. 
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AVALIACIÓN  DO PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.     

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.     

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.     

 

Indicadores de logro da práctica docente 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     

12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.     

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.     

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     
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MATERIAS PENDENTES 

 

O seguimento e avaliación do alumnado que teña pendente calquera das materias de 

matemáticas de cursos anteriores da ESO (1º, 2º ou 3º) ou do Bacharelato (1º) farase polo 

profesor que lle imparta a materia de matemáticas no presente curso. De non estar cursando 

ningunha materia das impartidas polo departamento, o responsable será o xefe de 

departamento. 

 

A avaliación das materias pendentes farase tendo en conta o recollido na memoria do curso 

anterior respecto aos estándares de aprendizaxe que non se puideron traballar. A materia 

dividirase en dúas partes, de cada unha das cales se fará unha proba. 

 

O seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes seguirá os seguintes 

principios: 

 

• Dividiremos a materia en dúas partes; na última semana de xaneiro faremos unha proba 

da primeira parte e na última de abril a convocatoria oficial. 

 

• Os alumnos que superen a primeira proba, na convocatoria oficial só terán que facer o 

correspondente á segunda parte. 

 

• Para preparar as probas, entregarase ao alumnado o material e actividades necesarios 

para acadar o mínimo dos estándares da materia pendente. 

 

• O día das probas, estregaranse as actividades da parte correspondente da materia. 

 

• A realización das actividades propostas poderá sumar ata 1 punto na proba. 

 

• Para recuperar a materia, terase que acadar polo menos un 5 na avaliación das probas 

(unha vez sumada a nota das actividades propostas). 

 

• Na ESO, o alumnado que non recupere a materia pendente en maio e que aprobe a 

materia de matemáticas correspondente ao curso actual, terá aprobadas as materias 

pendentes dos cursos anteriores cun 5. 
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• No Bacharelato, o alumnado que estea cursando a materia de matemáticas de 2º de 

Bacharelato continuación da materia pendente de 1º de Bacharelato, non recupere a 

materia pendente en maio e aprobe a materia de matemáticas correspondente ao curso 

actual, terá aprobada a materia pendente de 1º de Bacharelato cun 5. 

 

• O alumnado da ESO que non supere a materia na convocatoria ordinaria, fará unha 

proba no mes de xuño na que terá que acadar polo menos un 5 para recuperar a 

materia. 

 

• O alumnado de bacharelato que non supere a materia na convocatoria ordinaria de abril, 

fará unha proba extraordinaria no mes de xuño segundo o recollido para a convocatoria 

extraordinaria no apartado CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN. 
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ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS EN 2º DE BACHARELATO 

 

No caso de que un alumno curse en 2º de bacharelato unha das materias de matemáticas sen 

ter cursado a correspondente materia en 1º de bacharelato, aplicaranse os seguintes criterios: 

 

• Se non cursou ningunha materia de matemáticas en 1º de bacharelato, a materia 

considérase pendente e seguirase o procedemento e consideracións do apartado 

anterior. 

 

• Se cursou Matemáticas aplicadas ás CCSS I e en está matriculado en Matemáticas II, 

aplicarase o procedemento de pendentes só ao bloque de Xeometría. A nota será a 

obtida na materia de 1º de bacharelato. 

 

• Se cursou Matemáticas I e está matriculado en Matemáticas aplicadas ás CCSS II, 

considerase que ten adquiridos os coñecementos precisos. A nota será a obtida na 

materia de 1º de bacharelato. 
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AVALIACIÓN INICIAL 

 

A avaliación inicial levarase a cabo a través da observación directa do alumnado tanto no 

traballo de aula, tanto individual como en grupo durante o primeiro mes de clase. 

 

Nos grupos da ESO farase unha proba escrita para avaliar o punto de partida do alumnado en 

referencia aos estándares básicos do curso anterior. 

 

A información obtida, xunto á recibida polo departamento de orientación e/ou a persoa titora de 

cada grupo, permitirá a adopción das medidas necesarias para a atención individual do 

alumnado segundo o caso e as posibilidades: 

 

• Elaboración dun ACS. 

 

• Inclusión nun grupo de reforzo, se existise. 

 

• Adopción de medidas individualizadas e/ou grupais de reforzo na aula (o reforzo pode 

ser tanto para as axudar ao alumnado con dificultades como ao alumnado con boas 

capacidades). 

 



74 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

O profesorado do departamento de matemáticas levará a cabo as seguintes medidas de 

atención á diversidade: 

 

• Obter a información relevante do alumnado a través do departamento de orientación 

e/ou a persoa titora de cada grupo. 

 

• Detectar as dificultades e as boas capacidades individuais e/ou as carencias grupais do 

alumnado a través da avaliación inicial. 

 

• Propoñer o alumnado que precisa algún tipo de medida de reforzo na materia de 

Matemáticas. 

 

• Seguir as pautas establecidas polo protocolo de actuación para o alumnado con 

trastorno de déficit de atención e hiperactividade (TDAH). 

 

• Elaborar as ACS para o alumnado que o precise cando se decida. 

 

• Elaborar actividades individualizadas e/ou grupais específicas para o alumnado con 

dificultades e/ou con boas capacidades ao longo de todo o curso. 

 

Todas as medidas de atención á diversidade se levarán a cabo co asesoramento e/ou 

colaboración do departamento de orientación e/ou a persoa titora do alumnado afectado. 

 

O apoio nos grupos de 1º, 2º e 3º da ESO levarase a cabo dentro da aula con todo o grupo. 
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ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

O desenvolvemento da comprensión lectora, a expresión e a argumentación, así como a 

educación en valores e o uso as tecnoloxías da información e a comunicación, abórdanse dun 

xeito transversal na ESO e en Bacharelato. 

 

A concreción deste tratamento seguirá as seguintes liñas de traballo: 

 

• Comprensión lectora: no Plan Lector recóllense unha serie de actividades encamiñadas 

a mellorar a comprensión lectora; cuxo desenvolvemento é crucial á hora de entender 

textos de tipo histórico, biografías, anécdotas, paradoxos, acertixos, noticias, artigos de 

prensa, etc., así como enunciados de problemas de toda índole, facilitando así a mellora 

das estratexias de resolución de problemas. 

 

• Expresión oral e escrita: os debates na aula e o traballo colaborativo son, entre outras, 

ferramentas a través das cales os alumnos deberán ir consolidando as súas destrezas 

comunicativas. Os alumnos e alumnas terán que comprender e interpretar os datos que 

se proporcionan e expresar correctamente as conclusións ás que se chega tralo estudo 

das cuestións suscitadas. 

 

• TIC: o uso das tecnoloxías da información e a comunicación estará presente en todo 

momento, xa que a nosa metodoloxía didáctica incorpora un emprego exhaustivo de 

tales recursos, dun xeito activo por parte do alumno. 

 

• Educación en valores: o traballo colaborativo, un dos alicerces do noso enfoque 

metodolóxico, permite fomentar o respecto aos demais, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade, así como a igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes, ou a prevención e resolución pacífica de conflitos. Neste sentido, 

alentaremos o rexeitamento da discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitarase calquera tipo de 

violencia, en especial a violencia de xénero, a violencia contra as persoas con 

discapacidade, a violencia terrorista e calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia. Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que 

supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 
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favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. 

 

• Emprendemento: realizaremos actividades que lle permiten ó alumnado afianzar o 

espírito emprendedor a partir de actitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, 

o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

O departamento de Matemáticas ten previstas, para este curso 2021-22, as seguintes 

actividades sempre que a situación de alerta sanitaria pola Covid-19 o permita: 

 

• Participación no Canguro Matemático, con alumnos e alumnas de todos os niveis que 

queiran inscribirse de forma voluntaria. 

 

• Preparación da Olimpidada Matemática fase galega co alumnado que así o desexe. 

 

• Solicitude de charlas divulgativas ofertadas polas universidades galegas para alumnado 

de distintos niveis (especialmente 4º ESO e Bacharelato). 

 

• Taller de matemática “Aquelarre de cerebros” a cargo do profesorado do departamento 

para o alumnado que o desexe durante os periodos de lecer. 

 

• Visita á facultade de Matemáticas e/ou outros centros/institucións con actividades 

relacionadas coas matemáticas. 

 

Ademais colaborarase cos outros departamentos, o equipo de biblioteca e o ENDL en calquera 

actividade proposta ao longo do curso. 



78 

AVALIACIÓN E REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica: 

 

• Durante o curso farase un seguimento do desenvolvemento da programación nunha 

reunión de departamento ao final de cada avaliación ou principio da seguinte, con 

especial atención a final de curso. 

 

• Ao longo do curso tamén se porá especial atención nos contidos que foi preciso engadir 

ou eliminar con respecto á programación prevista. 

 

• Faranse as modificacións precisas na programación do curso seguinte en función das 

observacións feitas no seguimento e revisión final. 

 

Indicadores 

 Escala 

 1 2 3 4 

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.     

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.     

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.     

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.     

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).     

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.     

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].     

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.     

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.     

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para bacharelato].     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato]     

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato]     

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.     

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.     

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     
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25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e 
instrumentos.     

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     
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ANEXOS 

 
 Anexo I: 1º ESO - Matemáticas 

 Anexo II: 2º ESO - Matemáticas 

 Anexo III: 3º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

Anexo IV: 4º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 

 Anexo V: 4º ESO – Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 

 Anexo VI: 1º Bacharelato – Matemáticas I 

 Anexo VII: 1º Bacharelato – Matemáticas orientadas ás ciencias sociais I 

 Anexo VIII: 2º Bacharelato – Matemáticas II 

Anexo IX: 2º Bacharelato – Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 

Anexo X: 2º Bacharelato – Métodos estatísticos e numéricos. 
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